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RESUMO

O presente tùabalho procura caracterizar o diamante do Triân
gulo Mineiro, através.de sua morfologia, figuraa e estruturae de euperfície,
proprÍedadeg eapectroscópicae (abaorção ao IV e fluorescôncia ao UV. ) u,
principalmente, pelas inclueões rnineraia, estudo que poderá conduzír, com
maior segurança, oB trabalhos geológicoe futtros, em busca da matriz pri-
rnária, ainda desconhecida.

O eetudo morfoldgico revelou a predominância do hábito rombo
dodecaédrico, entre ae formas simplee preeentea, eendo tarnbém freq{lentes
os geminados (33% do total). A predorninâncía da forma rornbododecaédrica,
com faceg arredondadaa, é explicada, aqui, conro reeultado de digsoluçãona
tural, em ambientes oxidantea. O rornbododecaedro - forma de equilítrio du
ra¡¡te tal proceseo - foi deduzido pela variação de velocídade de dlegolução ,
levando-Be em conta a estrutura crietarina do diarnante.

Ae figuras de euperfície eão, ern linhae gerais, as meg¡¡aa jâ
obgervadas em diarnantes de outrag procedânciae, tendo-ae notado sômente
algurnas estruturaa e figuras ouperficíaie ainda não degcritae. A orige'mdes
tae figurae pode ser admitida corno conseq{lôncia de corrosão natural do dia
mante, o que se confirma pela Bua preEença ern eólídos de clivagem.

Oe diagrar¡.as de absorção ao infravermelho, acugaram uma
freqtlância anôrna1a de diarnantes do tipo Ib, raros entre oe diamantes natu-
raig. Eeta obeervação deve ser confirmada por estudoe futuroa, e talvez
conetitua uma dag principais característícas do diarnante do Triângulo Mi-
neiro.

As inclueões rnineraie, identificadae atravée da difração de
raios X (rnétodo da preceesão): foreterita, piropo, rnagnegiocromita e pen-
tlandita, .sugerem Ptoceesoa genéticos ligados ao magrnatismo ultrabáslco.
A proeença de efeitos eecundárioa no hoepedeÍro (birrefringência anômala e
fraturas de teneão), além do fato de egtae inclusões ocorrerern epitàxica -
mcnte orientadas no diamante, afaetam qualquer hipóteee de preenchimento
aecundário.

l1l



A paragênese primãtia,

forsterita + eepinélio +

talvez permlta estimar ae condições
durante a cristalízaçáo do diamante.

indicando o equilÍbrio

coesita Ë= piropo

de preseão e ternperaturag ambientee

1\/



T.INTRODUç.ÃO

Desde o sécul.o paeeado, procurou-ee elucidar o problerna
da origern do diamante braeileiro, principalrnente através de métodoa
exclusivamente geológícog. As controvéreias que até hoje perduram
iaLvez pudeaaern eer explicadae pela falta de um estudo mineralógico ini
cial, cujoe reeultadoe orientassefir, com rnaior eegurança, og traba -
lho e geológico s po eteriore e.

Gom o intuito de fornecer algune dâesee elernentos, ainda
pràticamente omissoB na literatura geológica nacional, elaborou-ee o
presente trabalho, que Procura caracterizar o diamante do Triângulo
Mineiro, atravég de sua morfologia, propriedadeg fíaícaa e, eepecial -
rnente, de euas incluaõea mineraí4. Éatea dadoe poderão eetabelecer,
dentro de certoe lirnitee, ae condições ambientes quando de gua forma-
gão, alérn de permitir a cornparação doe diamanteg de divcrgas áreae
conhecldae.

I. HISTóRICO E TRABALHOS ANTERIORES

As ocorrências de diarnante, em Minae Gerais, eão conhe-
cidag desde o início do eéculo xvlll (Reie, 1959), e os núcleoe íniciaia
de exploração deeenvolveram-se na região de Diamantina, ao N do Es-
tado. A legielação mineira da época, forçava a exploração clandestina
em grande escala e rnuitos garimpeíros, para fugirem à fiecalização,
embrenhavaûr-ae rnais para o interior, surgindo, aaeirn, ¡rovos cen-
troe de garimpo, a W do Río São tr'rancisco, na regíão do Triângulo Mi
neiro.

Neeea ârea, o díamante encontra-se dieeeminado numa ex-
teneão de aproximadamente 100.000 krnZ (Leonardos, 195ó) e, talvez
por esea riazão, essaa ocor.rânciae não sejam tão conhecídag geolôgica
mente, como na âtea de Diamantina. contudo, rnea,no aaeim, aão iq¡!
meros os estudoe eóbre a geologia do díamante na região do Tríângu-
1o.
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Derby (1882), eetudando aa ocorrências de Diarnantina (São
João da Chapada), relaciona os procesgoa genéticoa corn rochas ácidae
e extrapola eesae considerações para oe depóeitos do Triângulo. No en-
tanto, mais tarde (1898), sugere gue as ocorrênciae de.A.gua Suja (atual
Rornaria), e talvez os de Abaeté, possarrr ligar-se a eruptivaa básicae.
As jazidas de .Á'gua Suja já haviam sido anteriorrnente deecritas por
Campoe (189f ) e Hussak (I894).

Em 1906, Huseak tentou relacionar a origem do diarnante, na
região, com rochas de cornPosição serrrelhante ao kirnberlito: rnagnetita-
-piroxenito de Catalão (coiáe) e a rocha h¡fácea de Uberaba. porém, dug
de que essas rochas são eetéreie ern diarnante, deixou o problerna em
auaPenso.

Rirnan¡¡ (f 9tS, l9l? e 193l) descreveu a ocorrência de chami
nés ultrabásicas do tipo kimberlítico, na Serra da Mata da Gorda e e*.
diversoe pontos do Triângulo, acreditando eerem aÊ responeáveis pelo
diarnante do oeste de Mínae Geraie, no gue foi apoiado por Maack(1926e
19321.

Guimarãee (t9lr, r93z e rg34), e Bôa Nova (tllz¡, contee -
taram as coneiderações de Rimann: as chamínée geriam, na realidade,
lençóis de eruptivag báeicae (rochae tufíticas e brechiformee), pobrea em
olivina e estéreis em diamante.

Freyberg (nlz e 1934), em estudo só*bre a geologia e recur-
sog minerais da região, confirmou ae obeervaçõee de Rirnann e Maack,
corn relação às chaminés da serra da Mata da corda, e supôe que o rrrag
ma se haja manifestado em divereos períodoe, Em primeiro lugar, te -
ríamos oe derrameE, no Triáeeico e, poateriormente, no cretáceo, aa
erupções, corn aE quais eetariam ligadas ae chaminés.

Guimarães (t96S), utilizando elernentos já citados e111 traba-
lhos anterioree, claeeifica, de rnodo geral, aa ocorrâncias dlamantífe -
ras brasileirae, dentro de eeqtlência metamórfica, corïlo depóaito de epi
zona. considera irnprovável que os processos genéticoe, na região do
Triângultr, eetejarn ligados a magnratierno báeico ou ultrabáeíco.

como ee vê, de 19 34 até o presente, o panorama permanece
essenciaknente o rneBnxo.



A região do Triângulo Mineiro, compreende a aíea delimita-
dapelos Rioa Grande e ParanaÍba, estendendo-ae, â E, até o Rio São
tr'ranciaco e, ae S, até o paralelo de 20o, aproximadarnente.

A drenagern da â,rea se f.az pelaa baciae do Paraná ou do So
Francieco, sendo o divigor formado pela Serra da Mata da Corda e Ser -
ra da Canagtra. A altitude é variável entre 400 e 1200 m acíma do nível
do mar, e o relâvo é ligeirarnente ondulado, tornando-se rnais acidenta-
do a E. O diamanta é, af,encontradd nas aluviõoe recentee dog rios ou
terraço s fluviaig.

Os atuaia centroe de produção diamantífera e oa princÍpaia
rioa exploradoa, egtão repreBentadog na Figura l.

A ¡feologia da área (Haeui, 196?) é representada, predorni -
nanternente, pelas formaçõee Cretáceas e Cenozíicaa, aesentadaa, ern
discordância a^ngular, eôbre o Complexo Cristalino.

A Tabela I moatra, resumidamente, a coluna geológica re-
gional, podendo-Be ver, no mapa geológico (Figura 2), a distribuiçãogæ
gráfica dae unidado a e stratigráficag.

2. SrruAçÃo cEocRÂF.rcA E cEor.ócrcA

s Ã o pauLo

Fig. I - Situação geográfica e principai¡ rios diamantfferoe do
Triânguio Minelro.



Tabela I

Coluna geológica geral (aegundo Haeui, 196?)

Unidadc
Cronogcológica

Gcno¡ólco

Unidadc Litoc atratigráfica
Grupo Forrnaçõea

o
{,
u

ì|ú
a¡I
u
o
l¡2

Bauru

C¡stócco

Mcmbro Litologia c dl¡cordânci¡¡

ot
(,\ti
t,
,i
o
ô
f¡)

Ubc¡¡b¡

A¡eia¡ i¡con¡olidada¡. Cea -
calho r, cangar limonftica¡.
DcEíritor dc lagoar.

'{
ogu

,i*
f¡

P¡á-C¿mb¡iano
(?)

4

Arênito¡ c conglomcradot
c, aubordinadamonte, a; -
gilitoa, folhelho ¡ papiráceoa,
rochag ¡illco¡a¡ c calcárioe

Serra
Gcral

¡4,rcnitos a conglomcrado! c,
¡ubo¡din¿damente, argilltor
r ¡iltito¡ vulciinico¡.

Pato¡

O Cornplexo Cristalino aflora a NE e a SE do Triângu1o(Gru
po Araxá e Grupo Canastra), aparecendo, ainda, na região do alto para
naíba (Grupo Araxá, Grupo canaetra e Grupo Bambuí). sô-bre ôle, depo-
eitam-se as formaçõee Eocretáceas (tr.ormação Botucatu e !'orrnaçãoArq
ado), recobertas Por eruptivac bágicae (Formação Serra Geral) e ultra-
báeicas (ro"*"ção Patos). Os sedimentoe fluviaia da Formação Ubera -
ba e GruPo Bauru (Nuç""utáceoe), foram.precedidos de .n¡lcanigmo alca-
lino, responaáveis peloe distritoa de Tapira, Araxá, salitre, serra Ne-
gra e o de Catalão (em Gotáa). Depóeitos aluviaia, coluviaia e eluviaie,
inconeiater¡tea, repreaentam, na região, o Cenozóico.

Bambuí
Canartr¡
Ar¡xá

Boh¡catu

Àmblcntc

À¡cado

Roch¡¡ alcalinaa

Aluvlal
Eluvial
Coluvi¿l

Ba¡eltot c a¡enito¡ intort¡¿
PG a¡¡O I

Botucatu

Dorramc¡ ultra,bá¡icoc c in-
tercalaçõe a piroclieticar

Fluvial

A¡enito¡
i;;i6 ;,- iliii"'i i iri';rbã ; 

- -

pirobetrrminosoa

Fluvial

Ardó eiaa, meta¡iltito¡, ¿rcó -
seor, calcárioa, filitoa c quart
zito s. Itabi¡ito e, riato e, goai-
¡c¡.Anfibolitoa, g¡anitoa c
Pcgm¡.tito s

Co¡ti¡ant¿l

EóIico

Fluvial

Gco-
Sinclin¡l



Fig. 2 - M1p? geológico do Triângulo Mineiro (eegundo Hasui,
1967)

3. AMOSTR.A.GEM

A quaee totalidade dos diamantes estudadoe foí adquiridade
interrnediárioe (compradoree), em centrog de cornércio diarnantário, o
maie próximo posefvel doe garimpoa: Araguari, EetrêIa do Sul, Rorna-
rla, Monte carmelo, Abadia doe Dourad.oe, Coromandel, patrocínio,pa
tos de Minae, São Gonçalo do Abaeté, TÍroe, cedro do AbaetérAbaeté e

Dôree do Indaiá. A aquieíção direta, gue seria.ideal, para maior auten-
ticidade da amostragem, é quase impraticável: o garimpciro aó se'dee -
faz do eeu material, apóa um grande número de ofertas. No entantor. tô-
da a precaução foi tomada, corn o intuito de não se contaminar o lote ee
tudado, corn diarnantea de outraa áreae diarnantíferaB mais distante{Mg
to Groaso ou norte de Minas Geraie).

Desta forma, foi poeeível diepor de, aproximadamente, z3o
amostrag, tôdas elae do tipo induetrial (dtamanteE corn inclugões ou de-
feitos), e de pôeo varlável entre o, 05 a z,oo quílatee métrlcoe.



6

A Figura 3 mostra a dietribuição do rnaterial estudado, le -
vando-a€ orr coneideração o pêso.

Fig. 3 - Caracteríaticas
da amoatragem

Atém doa exemplareg adquírídoa, foi poeeível exa¡nínar côr-
ca de 200 arnoetraa de valor gemológico, durante as viagene efetuadag à

região.
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II. METODOS DE ESTUDO

Na elaboração da parte experirnental do preeente trabalho,
Procurou-8e, semPre que Poeaível, aplicar métodoe de eetudo não des-
trutinoe, corn o objetivo de ee preBervarem as amostrag, para traba-
lhoe poeteriores. Dentre ôctee métodos, tentou-se, inicialmente, utili -
zat a microscopia de raios X (microrradiografia), que elímina oa in-
convenientee da reflexão total, quando o diamante é examinado à lupa
ou ao microecópio, por luz tranenritida. A rnicrorradiografia iâ, foi
aplicada corn êxito, no eetudo de precipitados errr diamantea (Shah e
Lang, t959). No entanto, o procesao utilizado, topografia de raios x
(Lang, 1958), requer a preparação prévia da amoatra, em lâmina del-
gada, eendo, portanto, gemideatrutivo. Diante disto, procurou-se €ûr-
pregar outros procecsos de rnicrorradiografia: contacto, projeção ou
câmara obgcura (Poen, 1955), que poaeibilitam a radiografia de a¡¡1os
trae brutae. Poróm, a grande traneparôncia do diamante aos raioe X,
permitindo que a radíação difratada pelo criatal também impregsione o
filme, prejudica o contragte daa radiograflaa, o gue impediu, por er¡-
guanto, a aplÍcação dôete método no preeente eatudo. Talvez, erïr ârrroE-
trae rnaie favoráveis, com facee planae e paralelaa, a microrradiogra -
fia poôsa ser utilizada, corlL suceBso.

A goniornetria de reflexão também foi tentada, no estudo
rnorfológico do diamante, Bendo utilizado o aparêlho teodolítico, de dois
círculoe. As rnedidae doe ânguloe diedroe foram, no entanto, impraticá
veie, pois com exceção da face de octaedro, as facee daa demais for -
mas se apresentam Eempre arredondadas e irregularee, refletindo con-
tìnuamente em grandea intervaloe angularee.

. MrcRoscoPrA ópTIc¿
O exarne óptico, à lupa ou ao microscópio polarizador, foi

irnportante, principalmente no estudo rnorfológico e na observação d" få
guras o estruturas de superfície do diamalrte, sendo tarnbém aplicado co
rno método auxiliar, nos trabalhoe de identificação de auas inclusões.

A microacopia óptica, eegundo a técnica convencional, r€-
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quer a PreParação da arnostra, ern lâminas delgadas (para luz tranemiti-
da) ou secções polidae (para luz refletida), o que reeulta na aua destrui -
ção parcial. Com o objetirrc de realízar o estudo óptico, conaervando-ge
os exemPlares intactos, teve-se de, inicialmente, contornar o problema
da reflexão total, provocada pelo alto índice de refração do diamante, o
qu€ 8e conaeguiu examinando-Bê âa arnogtras imeraaa em líquidog de el
ta refringância. Para isto, construiu-Be um pequeno recipiente, colan_
do -ee urTr aro rnetálico de 0, 5 mm de altura pot 2,0 crn de dÍâmetro, eô-
bre uma lâmina de vidro. Oa líquidos inicialmente utilizadoe, co¡11o meio
de irneraão, foram o l-monobrornonaftaleno (n = l, ó58) e o óleo de cane-
la (n = l,600). Porém, a instabilidade dêetee líquidoe, levou a subatituf -
loe por nujol (r = I r453), eem grande prejuízo nas obeervações.

Outro artifício usado para melhorar aa condiçõee de estudo,
foi adaptar o microacópio utilizado (Standard Univer aaL Zeiee), de modo
a obterem-se iluminação e contraste deeejáveia, príncipalmente para a
fotomicrografia. Taie condições foram conaeguidaa empregando-ae luz
convergente e deslocando-ee a posição do condeneador, tanto vertical co
mo horizontalmente. Êste procedimento permitiu utilizar os raios refle-
tidoe internarnente no diarnante, para melhorar a sua própria ilurninação.

Gorn êstes recurBoa, foi posefvel obgervar ae incluaões, no
interior do diamante, e obter informações eôbre a Eua morfologia, orien
tação, propriedades ópticaa, bern como a sua influôncia nos criatais hos-
pedeiroe (fraturas de tensão e birrefringência anômald).

Oe índicea de refração dae inclueões, utilizados para a sua
perfeita identificação, foram determinadog com o sacriffcip de alguns
exernplarea de diamante. Os criataie inclufdoa, depoia de destacados do
hospedeiro e coladoe na extremidade de capilaree de vidro, forarn imer-
sos em líquidos de refrigância conhecida e, aplicando-Be a técnlca des-
crita por Roeenfeld (1950), determinararn-Be todos os seuB índicee, utllí
zando-se sernpre o meemo cristal.

Nos diamanteg cujaa facea se apregentavam euficientemênte
planaa e regulares, emPregoü-Eê a microecopia por luz refletida¡ ¡o €E-
tudo de figuraa e eetruturag de euperffcíe. considerando-se, porém,a ra
ridade dâateE caEoB, tal técnica foi pouco utilízada.



Aplicando-Éte a rnicroscopia óptica, cujos recursos são lirn!
tados, não se pode distinguir, no plano de observação, porrnenores corrì
dirnensõeg inferiores a \/2, sendo À o cornprirnento de onda da Luz

utilizada. No entanto, ûresrrro corn rneios ópticos, podernos observar des
níveis nesse plano, da ordern de I0.E, ou seja, l, /50O, para a luz ver-
de da lârnpada de rnercúrio (Tolansky, 1960). Estas rnedidas são possí-
veie através de rnétodos interferornétricoB e a sua aplicação, na micro -
topografia de superfícies polidas, é importante, no estudo do crescimen-
to cristalino e na investigação de propriedades nrecânicas (clivagent e dg
reza de abraeão ou endentação) de cristai.s ou ligas rnetálicas. Estudos
dêete tipo forarn realizados, para a interpretação do deeenvolvimento das
cavidades triangulares (trígonos), que ocorrem naturalrnente, na6 faces
(l I l) do diamante. Muitae deosas figuras, assernelham-se apirârnides ne
gativas de base triangular, e os dados interferornétricos perrnitirarn o

cálculo dos índices (hk[ ) das faces dessas pirâmides.
O rnétodo da interferornetria utiliza o rnesrno princípio que

explica a forrnação de franjae de interferência, produzidas pela reflexão
de raios luminosos, nas Buperfícies de películas finas. Desta forma, co-
brindo-se a superfície de um criatal corn uûla larnínula de vidro, a pe1í-
cula de ar entre o cristal e a larnínula, desde que suficienternente fina,
produzirá, ao rnicroscópio e corn luz monocrornática refletida, franjas de

interferência cuja configuração irá depender da euperfície do cristal (su-

Põe-8e gue a larnínula seja perfeitarnente plana e lisa). Esta figura é, na
realidade, um verdadeiro m,apa topográfico da superfície cristalina, seg
do, a eqtlidistância entre as curvas de nível, igual a 

^ 
/2.

A interpretação da microtopografia, a partir da figura inter,
ferornétrica é irnediata, desde que se conheça o cornprirnento de onda da
luz utilizada. Na Figura 4, por exernplo, a profundidade da cavidade A
será igual a Z 

^/2, 
ou seja, OrSglL, se foi ernpregada a luz arnarela do

sódio. Nessa rnesrna figura, verifica-se que peguenos desníveie, de fra-
ção de 

^/?, 
podem ser obeervados.

No presente estudo, aplicou-se um processo de interferorne-
tria relativarnente recente (Nornarski e Weill, 1955), que utiliza a inter-
ferência de duas irnagens polarizadas, aendo urna tornada corno plano de

referência para outra. Este proceeso não oferece a precieão de outros,

Z. INTERF.EROMETRIA
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nas alguno minuto6, o tenapo de exposição. Êste processo ¡¡ostrou-se bae
tante eficiente na seleção de arnostras interessantes, a serern submetidas
a estudos posteriores, sendo tambérn aplicado no exa¡Tle de cristais gerni-
nados de diamante, quando os dados rnorfológicos foram insuficientes pa-
ra o seu reconhecirnento.

b. Vrétodo do pó

Oe trabalhos de rotina, para a identificação de satélitee e rni-
nerais associados, bern corno de inclusões extraídas do hospedeirorforarn
efeh¡adas por rneio de diagrarnas de pó, obtidos corn radiação cu Kot (À =

= 1,5418 1, ), ern cârnara tipo Buerger, rnodificada por Carnargo e Svise-
ro (t9ó6), cujo diârnetro de 28 rnrn exige curtos períodos de exposição.
Em casos ern que se necessitava maior precisão nas rnedidas do" dhkl ,
utilizou-se a cârnara de l14, ó mm de diârnetro, tomando-se ae precalr -
çõee citadas por Azaroff e Buerger (1959), para a correção dos êrros
si sternático s.

Na identificação, conrparou-se o" dhk[ obeervados e as in -
tensidades relativas das reflexões correspondentes, estimadas visualmen
te, cotrr os padrões catalogados pelo fichário de diagrarnas de pó (X - ray
Powder File ASTM, 1965).

o rnétodo da preceseão, divulgado por Buerger ( 1964), foi, den
tre todoe, o mais aplicado no presente estudo, pela sua eficiência e ver-

'satili{ade, alérn de não reguerer a destruição da arnostra.
Corno o método de Laue, a preceegão se aplica a monocristais;

porérn, enguanto os lauegramas são projeções esféricas distorcidas (gno-
rnônicas) e superpostas de níveie do retículo recíproco crietalino, os dia-
grarrras de precessão conetituern a projeção retigráfica de sômenteumdêe
tes níveis e, conhecendo-se, a priori, a orientação do cristal corn .rela-
ção ao feixe incidente, a sua interpretação é imediata.

Para se conseguirern êstes diagrarnas, utiliza-se a cârnara de

Preceeeão e, eegundo a técnica tradicional, o estudo da rêde recfproca
cristalina é efetuado tornando-se fotografias orientadas perpendicularrnen-
te aoe eixos crietalográficoe x, y e z, obtendo-se, degta forma, oe diä -
granìas doe níveis recíprocos 0k[ , hOt, e hkO (níveie recíprocog de or-

c. Método da precessão
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dern zero), sendo neceesárioe, para ae fotografiae dos níveie superiores
(lkt, 2k1,,, etc. ), gucessivos ajustee na distância entre o crietal e o fil-
me. As lirnitaçõee inerentes a,o rnétodo, que rnuitae vêzes irnpedem a fo
tografia dêases nfveie, e a irnpoesibilidade da orientação do crietal ee-
gundo uma daedireções convencionais, levararn a aplicar, no presen-
te trabalho, a técnica da rrvarredurarr (Gamargo e Leite, lg67), que con
siete em orientar-se o crietal, de rnodo que urna direção recíprocaquql
quer [.tt*] * coincida conr o eixo de rotação do dial da câmara. Neeta
posição, é possível fotografarem-se todos oe nfveie recfprocos que cog
têm a direção l*rrr] *, bastando, para ieso, apenas girar o diar da câ-
mara, na rnedida de urn ângulo prèviarnente calculado. Meerno serno au
xílio de dadoe morfológicos, a técníca darrvarredurarrpermite o estudo
da rêde racfproca de cristais e, por est,atazão. rnostrou-ee muito efi-
ciente no eshrdo das inclueõee, no interior do diamanter euando é impra
ticável a orientação, segundo a rnorfologia. O cálculo do ângulo de giro
do dial, necessário Para a fotografia de um nível recfproco deaejadorbern
corÌo o problema da orientação, forarn tratados por rneio de projeçõea
eetereográficae, ern que se pode visualizar a relação de polarídade dos
retículoe crietalinoa, direto e recíproco.

Anteg da identificação eisternátíca das inclueões, organizou-
ae urna tabela das distâncias interplanares, presentes noa mineraie in -
cluídos ern diarnante: olivina, granada e crornita (Futergendler, l95B). Ee
sae dietâncias (Tabela 2, pâgína seguinte) forarn calculadae a partir das
constantes cristalográficas dôsses rnineraie e, na relação dos dnnn te6-
rico8, excluiram-8e os correepondentes a reflexõee sistemàtícamente ex
tintas, devido ao grupo eepacial. preparararn-se tarnbém, com antece -
dência, as projeçõeg estereográficas doe rnineraia euspeitoe, cogr o ob-
jetivo de interpretarern-se, corn maior segurança, oe diagrarnae de pre-
ceeeão obtidos.

A identificação das inclueõee foi efetuada pela comparação
doa d*t obeervadoB corn os constantes na Tabela 2, confrontando-ee
tarnbém as rrredidas angulares entre as direções recíprocas, determina-
dag noe diagrarnas de precessão, corn os ânguloe diedroe dâeeeg rnineraie,
obtidos nas projeçõeg eetereo grâ.ficas, sôbre o diagrama de tyVulff. Esta
operação perrnite determinar-se a natureza do crietal incluído corrl ape-
nas urna fotografia, de urn nível zeîo qualguer.



Tabela 2

Di gtâncias interplanares de

^o = 4176 - 41 82

o
hkt,

0zo 5, l0
I I0 4,31
o2l 3,88
I0l 3,73
llI 3,50
LZO 3,48
LZt 3,0l
oo2 3,00
t 30 z, ?6?
022 ?,,583
040 ?,,55O
t3l 2,stz
tlz 2,460
z0o 2,38o
04r 2,346
zto e,318
tzz 2,270
l4o 2,248

dtt ¿ (A)

o
A

inclugõee de diamantee (até dhkl= 1,500 å.)

- 5,¿4
-4,38
- 3'97
'3,78
'3,56
- 3,55
'3,07
- 3,05
- 2,830
- 2,636
- z,620
- 2,567
- 2,503
- ?,r  LO
- 2,407
- 2,349
- 2,3r3
- 2,302

b=o

hk0

zLt
220
t4t
l32
zzt
230
042
150
?,oz
023
23t
103
zLz
It3
t4?.
l5I
222
240

a. Olivina
o

ro,20-10,48 A
o

dr*o (A)

z, L6L -
z,156 -
2, 105 -
2,O32 -
2,029 -
1,950 -
1,942 -
I, 875 -
I, 863 -
I, 860 -
l, 854 -
l, 841 -
l, 833 -
1,8I2 -
L,798 -
1,789 -
1,750 -
L,740 -

13

2, Lg¿
z, rgo
z, I54
z,074
z, 060
I,984
I,987
L,922
1,891
1,896
I,886
l, 874
1,861
1,845
1,853
l, 805
r,779
r, 774

o

hk0

IZ3
060
24t
06r
z32
r33
160
t5z
0+3
310
250
r6l
30t
3lt
320
2L3

o
5,gg - ó, l0A

odr*t (A)

1,r 732 - 1r 764
1,700 - 1,747
r,671 - l, 703
l, 635 - r,679
I,634 - L,663
t,619 - 1,651
l, 6ot - 1,642
1,589 - 1,626
1,572 - I,606
l, 568 - 1,588
L,549 - 1,582
1,547 - 1,586
r,534 - l, 553
1,516 - L,537
1,515 - 1,536
1,5I3 - L,537

hk0

¿lL 4,70
220 4,08
zzz 3,33
321 3,08
400 2,88
4ll 2,72
42O 2,58
332 2,46
422 2,35
431 Z,26
sat 2,IO
440 2,04

a o

b. Gra¡rada
o

rr,52 - L2, oó A

o
dtt ¡ (A)

- 4'92
- 4,27
- 3,48
- 3rZz
- 3rOZ
- zr84
- ZrTO
- 2,57
' 2,46
- 2,37
- 2,20
- z,13

hkl,

433
442
6II
620
541
6zz
631
444
543
640
7zt'
642

dnre (A)

L,976
l,9zo
I, 869
1, 821
L,778
L,737
l,699
L,663
L,629
1,598
1,568
I,539

- ?,,07
'Z,OL
- L,956
- 1,907
- I, 961
- 1r 818
- 1,778
- r,741
- 1,706
- 1,672
- 1,641
- L,612

CLo

c. Cromita

SrZO - 8r32

hkl,

ltt
2ZO
311

.z?,2
400
33r
422
333
5tt

o
dnng (e)

4r'73 - 4,83
2,go - 2,96
2r47 - 2r52
2,37 - 2r4L
z, 05 - ?,,' 09
I, 88I - l,918
L,674 - 1,706
1,5?8 - l, 609
r,578 - 1r 609

o
A
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mara: esta orientação perrnite aplicar a técnica da rtvarredurarr com a
máxima eficácia. Obternos, desta forrna, diversas fotografias de preces
eão de níveis recíprocoe de ordem zeto do diarnante, e, entre elas, B€-
lecíonamoa aa que tarnbérn apresentam nfveis recfprocos de ordem ze,,o
da inclueão, o que sôrnente ocorre se a"rrboa os níveis eão pràticamente
coincídentee, dentro de urn limite de precieão de t 3o.

A coincidência de nfveis do retículo recíproco pode ser inter
pretada coûro coincidôncia de zonas do retículo dlreto, poie ambos os re
tículoe são polares e, traneportando-se para a projeção eatereo gtâfica
estas zonaa coincldentes, podårnos ràpidamente deterrninar oa planos
criatalográficos que perrnitern a epitaxia. Adrnitindo-ee, eegundo a maio
ría doa autore8, que oe planoe de creecir¡xento do diamante aão paraleloe
à face do octaedro, aômente êetes pranoe poderão eervir de euporte à
epitaxia e a operação se sirnplifica, reeurnindo-se na deterrninação doe
planoe crietalográficos da inclugão coincidentee corn o plano (tIl)do dig
mante' Isto feito, pode-8e comprovar a epitaxia, atravég da verificação
da coincidôncia doe nóe reticulares nesteg planos, obeervando-B€ ê eqqi
valência doe períodos de tranelação - T[uvw] - ef,, duas direções [uvw]
e o ângulo formado entre elas. para maior rapidez de interpretação, fg
ram preparadas, com antecedência, tabelas corr as tranelações do dia-
mante e das inclusões epítáxicaa poeafveie (Tabel" 3), usando_s€ â €x_
pre a aão:

T [uvw] = 1.o, r o:,uz + .!.*2
t zrrlbo"ocosor, t zrr*"o"ocoI /g tzo.r"obocoe f

onde:

âo, bo, co, d , þ e ?l são as constantee da cela unitária e
[u*J os índicea da direção coneiderada, inferiores a 3.

Oe ângulos entre esaaa direções podern eer obtidos gràfica -
mente, por meio de projeções eatereográfícae e eôbre o diagrama de
Wulff, ou, então, deterrninadoe pela relação (válida aôrnente para sfste-
rnas ortogonaie):

coa [o*l : [urvrwrJ =

uutaj + vv,¡oZ,+ ww, c3

T [urnrJ . T [urvrw J



Tabela 3

Tranalaçõe e reticularea

a. Diamante

3,5667 8,d o

o
[on*J T[urrur](a)

t00 3,57
ll0 5,04
ltr 6, t8
zlo 7,97
21 1 8,74
?,2I I0, 69
310 I t, 28
3Il tI,83
3ZO 12,96
3ZI L3,34
322 L4,71
331 15,55
332 t6,72

do díarnante e inclueõee (até u, v ou w = 3)

b. Gra¡rada

=llr60Åao

[on*]'
100
ll0
Ill
zto
ztL
221
310
3Il
3?.O
32L
32?
331
332

o
T [uvw] (A)

Il,60
L6,40
zo, og
?5, 94
2'8r 4I
34, 8o
36,69
38,48
41,83
43,4l
47,83
50, 5ó
54,40

C¡

ao

[o*r*]

100
Il0
llI
zto
2Ll
zZt
310
3II
320
32t
3?2
33t
332

ló

Grornita
o

= 8,30 A

o
do = 4176 A

o
lo*l r [uvw](A)
loo 4,76
001 5,gg
lo¡ 7,65
010 10,20
zol Lt, 25
I I0 rl, 26
0II 11,83
I I I 12,75
Loz rz,89
¿10 13,95
¿tL 15, l8
301 t5,49
ot¿ 15,73
tlz t6,44
310 t7,55
zLz t8, 12

r¡urnv¡(.8)

8, 30
LL,74
14, 38
18,59
20,33
?,4,90
26,24
27,53
29,93
31, 06
34, ZZ
36, l8
38,93

d. Olivina

b=
o

[r*rJ
3tt
103
302
?,o3
0r3
tz0
r l3'
3rz
o¿L
2t3
zzL
L22
320
3r3
32r
023

'I0,20

.o
r[urru{ (A)

18,54
18,59
18,64
20,34
20,67
zo'95
zl, zo
21,25
2L,26
22,74
23.30
24, 13
?4,90
25, lt
25, 6r
27, 19

o
A o

þ"*l
l?,3
32?,
z?3
323
130
031
l3t
?30
23l
t32
232
331
o32
133
233
33?,

5, gg
o
A

rturnrl (^t.)

27,60
??'63
28,92
30,71
3o' 97
31, l8
3I,54
32, 05
32,59
33, Z0
34, ZL
34,30
34,35
35, 80
35, 83
36, ?3



A deterrninação das propriedadee eepectrográficaa do dia-
rnante, verificadaa pelo seu comportamento em relação à absorção de
raios infnavermelhoa, teve, como objetivo, clagsificá-toe de acôrdo
com o tipo (tipo Ia, Ib, IIa ou IIb), o gue permitiu estimar a freqüância
dêeees tipos ltos diarnantes provenientee do Triângulo. De outro lado,
pôde-ee ainda, corrParar os espectros obtidos coûr outrag propriedadee
egtudadae: côr, morfologia, eatruturas de euperfície, presença de inclu-
aõea e defeitoe de crescimento.

Normalmente, oÊ eBpectroe de abeorção de infravermelho de
sólidoa, eão efetuadoe corn anroetras pulverizadae e confeccionando-se
pastilhae de Kbr, colno euporte. Corn a finalidade de se conservarem aB
arno¡trae Para eetudos futuroe, não foi utilizada a técni,ca convencional ,
deetrutiva, e os díagramas foram obtidos do rnaterial bruto, com um dis
poaitivo especial para amoetrae microacópicae, adaptável ao aparêlho
Perkin Elmer 421.

5. F.LUORESCÉNCIA

O exarne doe diamantes, eob a lârnpada de quartzo, foi reali-
zado com o objetivo análogo ao do ostudo eepectrográfico de abeorção ao
tnfraverrnelho. Dêste modo, comparararn-se apresença, a inteneidade e
a côr da lumineecência, corn as propriedadee já acirna citadaa.Neste es-
hrdo, utilizou-se corno fonte de luz ultravioleta, o aparêIho Mlneralight,

""*, À igual a 3.660 .t.

6. uÉroDos ouiMrcos

Ae análisea químicac,por rneioe especiaie, não foram aplica-
das ao preeente eetudo, com exceção de eôrnente uma, realizada com a rni
crossonda de Caetaing(electron micro-probe), a fim de se determínar a
cornposição de inclusões negrae e placóides, comuns ern diamante.Noe tra
balhoe de rotina, limitoü-a€ apenas aoe ensaios, por via sêca ou úmida, re
èomendados noe guiae de mineralogia deterrninativa (Leinz e Souza C"lg
Pos, 1968), para a identificação doe eatéliteg e mineraie aseociados.

4. ABSORçÃ,O AO INFRAVERMELHO

t?



rrr. cENERALTDADEs sôsnB

Um grande núrnero de trabalhos científicoe, vereando sôbre
aB propriedadee, cornpoeição, eíntese, aplicação, ocorrência e origem
do diarnante, aão constantemente publicadoa, e a tazão dôete interêesere
eide no fato de tratar-ee de eubstâncía írnpar, incornpará,veL a qualquer
urn de seua eucedâneos, nesta ou naquela aplica-ção. A sua raridade, asso-
ciada à durabilidade e àe propriedadea ópticae, lhe conferem valor gemo -
Iógico ineetirnável, tendo, ainda, larga aplicação induetrial, comornateri-
al de corte e abraeivo.

Oe primeiros mineralogietae e cristaLígtafos se ocuparam da
rnorfologia estranha do diamante, não observada eûr outro rnineral e, a dee

coberta dos depóeítos díarnantíferos primários, noe fine do eéculo paesado,
fêz com que a atenção doe eah¡diosoa se voltasse para o problerna da ori-
g€m, datando de¡sa época, tarnbém, oa prirneiroe engaioe de sfntese. As
baees teórÍcas para a produção artificial eeriarn, no entanto, egtabelecidas
eômente anos.rnaie tarde, e o início da produção em eecala industrial do

produto eintético, eó foi poeaível recenternente.
Urn outro problerna que rnuito preocupou os pesquisadoree anti

Bos, referia-ge ao aeu caráter holoédrico ou herniédrico, o gue conetitui
até hoje problema aberto, rneaûro depoie de conhecida a sua eatrutura crig
talina, determinada em 1913. De outro lado, grande progreBso no estudo
de suas propriedadee, sentiu-ee apóe a publicação do trabalho de Robert-
eon, tr'ox e Martin (1934), quando os diarnantee foram claeeificados er¡t
dois tipos distíntoe. Nae décadas de 40 e 50, fíeicog da escola hindu e da
escola inglâea tentaram interpretar a e¡<ietância dâeeea tipoe, atravég de

egtruturaa teóricae, deduzidag com base errr suaa propriedadee eapoctro -
gráficae. Sòrnente ern I959, porém, coneeguiu-Bê relacionar os diversos
tipoe observados e as reapectivas propliedadeg caracteríeticaa, corn a

PreBença de irnpurezas, principalrnente do nitrogênio (KaiEer e Bondr1959).
O trabalho doe criatalógtaÍos e geólogoe atuaie é, não só a obtençãodedia
mantee eintéticoB cotrr propriedadee prefixadao e a baixo cuato, colxro o

estabelecirnento definitivo das condiçõee de origern, para que novae jazi-
das eejam localizadae.

DIAM AN T E

l8



Sob o ponto-de-vista rnorfológico, os cristaie de diamante rara
rnente externarn a relativa eirnplicidade de sua estrutura. A natureza de

suas formas peculiares, apresentando faceg arredondadae e areetas curvas,
eerá ainda, objeto de rnuitos estudos futuros. As formag cristalográficae ti-
dae como Beguramente obeervadae, eegundo Goldechmidt (1916): {tOO},{ttO},

{lll} , (zll} , lzzzl , {rrt} , {.554 e l33zl , erarn coneideradae herníé-
dricae, ern virtude de sua sirnetria inferior, revelada por eetriae eôbre as
facee doe crietaie (Fersûran e Goldschrnidt, lgIl). Após a determinação
da eetrutura do diamante, quando a sirnetria holoédrica foi verificada noB

díagrarnas de dífração de raioa X, poucos autores (Beckenkarnp, 1926) con-
tinuaram a adrnitir a herniedria.

No que diz reepeito à natureza das faces arredondadas, tr'ersman
e Goldschrnidt (19l l) forarn taLvez os prirneiroe a euepeitar da diesolução
natural, corno responsável pelo seu desenvolvirnento, no que forarn aevera-
rnente criticados por lüilliarns (1932), que admitiu eerern resultantes de

crescimento (facee vicinais). Atualrnente, os autores se dividern, apoiando
esta ou aquela interpretação, exietindo, ainda, os gue consideram a origern
hÍbrida, ou seja, crescírnento e dissolução.

O diamante apresenta eetrutura característica, bern conhecída
(Bragg e Bragg, 1913), que pode ser interpretada como a interpenetração
de dois retículog cúbicos, A e B, centrados naa faces (Figura ?), eetando, a
origern de A ern (0, O, 0) e de B ern (L/4, L/4, l/4).

I. CRISTAI,OGRAI'IA
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Os tetraedros dos retículoe A e B achanr-se opostamente orien
tados, decorrendo, dieto, a simetria holoédrica do conjunto (grupo espa -
cial Fd3m). A eirnetria pontual da cela unitária é, no entanto, hemiédrica.
o parârnetro unitário, ao, obtido de crietaie individuaie, é variável:
3,5sg7o t zo tx (Bijvoeã, t95l).

O refículo
O retículo

A
D

tr'íg.7 - Eetrutura do
diamante



O rnaie puro dos diarnantee ainda pode apreeentar Or00L% de
irnpurezaa, e as pedrae de boa qualidade còntêrn, em rnédia, 99r9To de car-
bono (Sea1, 1968). Entre as irnpurez.as, arnais importante é o nltrogônio,
que ocorre ern teoree de até O,25To (Kaiser e Bond, Ig59), e a Bua influôn
cia, sôbre as propriedades físicae, é taL rnodo importante, gue conetitui a
base da rnoderna classificação do diamante, aegundo os tipoB larlbrIIaeIIb.

Desde 1934, admite-se a exiatôncia de doís tipoe fundamentaie
(tipoa I e II), com diferente comportarnento fíeico (Robertaon, t.ox e Martín),
o que se explica, atualrnente, pelapreBença de nitrogênio noe diamantes do
tipo I. A princípio, julgou-se que esta ímpureza se encontrasge na forma
de átomos subetitucionais ieoladoe e, asgirn eendo, tais diarr¡antes deve-
riam apreeentar regeonância eletro-paranflagnética (E.P.R.¡, devída à aifg
rença de valância dq carbono e nitrogânio. Veríficou-ae, no enta¡¡to(SmÍth
et al.r 1959)' que oe diamantee, rneerno contendo altaa concentraçõea de ni
trogênio, não apregentavarn essa propriedade, concluindo-Bêr então(Ell.iot,
1960), que os átornos de nitrogânio deveriam estar aegregadoe, concentran
do-ge em plaquetaa, posteriormente verlficadas, através da rnicroacopía
eletrônica (Evane 6 Phaal, 1962), A preaença de difração anômala de rai-
oe X por diamantee dâgte tipo já havia gldo anteriorrnente obgervada por
lil'oogter e Hoerní (1955) e Caticha-EUig e Cochran (tlSe¡. Alguna cris -
tais de dlarnante, porérn, podem apresentar nitrogênio em centroB paramag
néticos' o que indica que a impureza eetá eob a forma substitucional. Dês-
te rnodo, oe diamantee do tipo I foram claasificadog em Ia, corn plaquetaa
de nitrogênio, e rb, mais raroe, corn nitrogênio substitucional.

De maneira análogâ, oe diarnantes do típo II foram aubdfvÍdí -
doe (cuaterB, 19521ern dois grupoe: tipo rra, teôricamente puroa, e tipo
IIb, cujas ímpurezae (Al ou talvez B ou Be), the confereûr característicaE
gernicondutoras.

Alérn do nitrogênio, muitae irnpurezae podern ocorrer como ele
rnentos menoree (cheeley, L942; Raal, r957)z si, Al, Ga e Mg; maia rêrâ - 

...

mente, Fe, Ti e cu, podendo ainda exietir traços de Ag, cr, Na, Ba, sr e

Pb. Estas impurezae, aparenternente, não ae relaclonam com o tipo do d{g,
mante,podendo ocorre! nos dfar¡xa¡¡teg do tipo II como noe do tipo I (gorr-
ting e Van Valkenburg, t958).

2. COMPOSTçÃO OUíUrC.e,
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Coneiderando-se o diarnante estruturalrnente perfeito e coneti-
tuído apenas por átomos de carbono, forternente unidoe entre si, por liga-

ções direcionaie covalentee, podern-se prever algurnas de Buas proprieda-
dee físicas teóricae. Os diamantee naturaie e sintéticoe, no entanto, aprg
eentam cornportarnento físico anômalo, explicado como conseqllência de de

feitos estruturaia (vacâncias, átomos intersticiais, deelocarnentos, etc. ),
rnuitos dêles provocadoe pela preBença de impurezas, Artificialrnente, é

poesível introduzireûr-se defeitoe análogoe, no retículo criatalino do dia -
mante, através do bornbardearnento corn nâutrone, eléctrone, raioe X ou

raioe gama, que pode acarretar o deslocamento dos átornos de carbono,pro
duzindo-ee, aqsirn, vacâncias e átomos intereticiaie,

Entre ae até agora observadaa, as propriedadee ópticae são aa

rnaie inteneamente afetadae por.ôstee defeitos eetruturaie, admitindo-se Eer

o nitrogênio o principal reeponeável pelas anornaliae verificadae nos espeg
troe ópticoa de absorção ou erniseão. Deeta forma, os diarnantee do tipola
e Ib absorverrr as radiações ultravioletae de cornprimento de onda inferioree
a 3.000 E 1+ uV¡, enguanto oe do tipo IIa e IIb são traneparentee, até o li-
mite inferior de 2,300 E, (5,4 eV). Do mesrno rnodo, oe do tipo Ia e Ib apre
sentarn urn sietema de bandas de abeorção à radiação infravermelha, no in-
tervalo de 7,5 a9,0 ü , o que não se obeerva noe diarnantee do típo IIa e

IIb. Podern-ae distinguir oe tipos Ia e Ib, pela intensidade relativa dessas

bandas. Diarnantes de todoe oe tipos absorvern na região de 3 a 6u ; no

entanto, sòrnente oe do tipo IIb apreeentarn picos de abaorção anômalos, den

tro dêsee intervalo.Alérn dieeo, ôetes diarnantee eão comumente azuladoe
(Fremier Blues), mostrando, ainda, picos de abaorção muito pronunciadoa,
na região do visível.

A fluoreecôncia - az'v.L, verde ou arlarela - é obeervada, geral-
mente, nos diarnantes do tipo I, quando eubmetidos à radiação ultravioleta,
sendo freqtlente o padrão geométrico da dietribuição desta fluoreacência, o

que é explicado pelo zoneamento de camadas corn diferente natureza, duran
te o crescirnento. Os díarnantee do tipo IIb eão norrnalmente fogforeBcentes.

Outra propriedade óptica irnportante, conhecida degde o século
passado, é a birrefringância anôrnala, atualrnente admitida como fenômeno
de piezobirrefringância(Pointdexter, 1955). O diamante torna-ee birrefrin-
gente, uniaxial ou biaxial negativo, guando subrnetido a preesõee dlrígidae,
dependendo, o caráter óptico, da direção na qual a fôrça é aplicada.O dia-

3. PROPRTEDADES F'ISICAS
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mante corn inclusões frequenternente exibe.esta anomalia e a tensão interna,
responeável pela birrefringência, é devida aos diferentee coeficientes de di
latação do diarnante e do cristal incluído. Êete fenôrneno indica, seguraûren

te, que a inclusão é conternporânea ou preforrnada. Muitoe diamantes, ou

mesmo a totalidade, corno adrnite Tolansky (1966), apresentarn birrefringên
cia anômala causada por outros fatôree, que não as inclusões. Èste compor
tamento anôrnalo levou tr'riedel (193?,) a admitir uma fase pararnórfica do

diarnante (f3 ), eetável acima de l885oC (à pressão arnbiente), quando se

verifica uma alteração noe padrões da birrefringência. Segundo tr'riedel, ag

tensõee int€rnas æriarn originadas pela traneformação pararnórfica de be-
ta para alfa (forrna estável à ternperatura e pressão arnbientee), corn altera

ção de volume. Tolansky (1966) adrnite o intercrescirnento de diversoe tipos

de diarnante (I e II), como a causa das tensões internas.
Aesirn corno o corrlportamento óptico, as propriedades rnecâni -

cas do diarnante estão ìntirnarnente relacionadae corn a presença de nitrogê
nio. Oe diarnantea estruturalrnente rrrenos perfeitoa (tipo I) apregentarn dure

za maior, poie oB seus defeitoe cristalinos aulrrentarn a energia interna do

retículo, co¡no acontece nas ligae rnetálicae. A clivagern, neste caso, é maie
difícil, e a aua superfície não apresenta a regularidade obeervada no tipo
II. Arnbos os tipos apresentam variações, na dureza de abraeão (Kraus

e SIawson, 1939), gendo menor nae direçõee paralelas aoe eixoe cristalo -
gráficoe X, Y e Z. Dêete rnodo, a face (100) apresenta durezas rnaioreaao
longo das diagonaie, enquanto que nos planos (ll0), isto se verifica eòrnen-

te ao longo da diagonal rnenor. Na face de octaedro não exietern díreçõeepa
ralelas a X, Y e Z e, neste plano, ae direçõeg de rnenor resistância à abra
são'(ò centro da face para aB arestae), apresentam dureza maior que as

observadaa ao longo da diagonal da face do cubo ou do rombododecaedro. A
variação deeta propriedade, nae trôs direções, não pode Ber representa
da por urna euperfície contfnua, como no caso da indicatriz óptíca(Den
ning, 1953).

Com relação ao pêso específico, variável entre 3,51477 e
.2

3,52554 g/cxn5, a 25o C (trrtitota¡eveky et al. , Lg64r, os diarnantes do

tipo I eão rnaie deneoe, o que indica presença de irnpurezas cona pêeo

atômico rnaior do que o do carbono, confirrnando, portanto, a ocorrên-
cia de nitrogênio, neetes crietaie.



A literatura rnineralógica cita, ao lado do diarnante comurn, a

ocorrência de divergae forr¡las irnperfeitaa, constituídas por agregados po-

licrietalinoe. Cornurnente, eão denorninados ÞgI!e, Érbgggo, etc.,rnas a

terrninologia, ainda obscura e utilizada arbitràriarnente, é aplicada tarn-
bérn às variedades de diarnante inadequadae à lapidação.

\f illiarna (1932') cita, corno variedadee rnais comuns, o borte, a

etewartita, a frarneeita, a bala e o granizo. No Brasil, etrrpregamoe o

târrno c?rbonado, para designar urna variedade corïr as ûrearnas caracteríe-
ticas do borte, deecrito por \Arilliarne: agregado policriatalino, de gralula -
ção variável, entre fânero e criptocristalina; coloração escurar.de cinza a
preta; alto teor de irnpur ezas (lOVo ern rnédia) e baixa deneidade (aproxirna-
darnente 3,48). O rnesmo têrrno é, entre nós, aplicado para o rrronoctistal
de diarnante negro, originado, posafvelrnente, pela gtafítizaçáo parcial
(tr'riedel, I93?,). Ae outrae variedadee (frarnesita, etewartita e bala), apre-
aentarn, ern linhaa geraie, as rnesm.as propriedadee do borte ou carbonado.
A frarneeita dê'lea se distingue apenaa pela granulação rnaie fina, e pelo bri
tho, tendendo ao vítreo, ern algurnas regiões. A gtewartita é a variedadede
borte rnagnético, o gue se deve às inclusõee de rnagnetita. A bala é o borte
de torn cinza-rnetáIico, corn forma arredondada. O caráter fibrorradiado,
admitido para explicar a forrna esférica desta últirna variedade, não foi ob-

aervadq ern secçõee polidaa (Fischer, l96l).
A alta dureza de abraeão, apreeentada por e.etas variedadee, é

conseqllâncía da descontínuidade doa planog de clivagem, entre og diversoe
grânulos que constituern o agregado.

O granizo, corno o diarnante negro, parece não apregentar natg
teza policristalina e suas característicae gão totalmente divereas das do

borte ou carbonado. Dietingü€-6ê do diarnante cornum, por Ber opacoeapre
gentar nfveis de creecimento corn coloração cLnza de tone diferentes.A gua

morfologia, dureza e deneidade, são cornparáveis àe do diamante puro, aprg
eentando, no entanto, côrca de ?% de seu pêeo, no reeíduo de combuatão.

Ae variedades policrietalinas de diamante podem eer considera
dae como geminadoe múltiplos e coûrplexos, de difícil interpretação, coûro

adrnite Slawson (1950).

4, VARIEDADES
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O diamante é explorado, deede a antiguÍdade, ern depóeítoe alu
vionares e, eômente noe fine do eéculo pasaado, ee teve notícia de eua ocog
rência primária, etïr Kirnberley (Á,frica do Sul). Nestee depóaitoe, o dia-
mante ocorre ern condutos vulcânícoe ultrabásicoe (4OTo de SiO2), denomina
dos kirnberlitos, constituídos de rochae perídotíticas, tufáceaB ou brechÍ -
forrnes, parcialmente eerpentinizadaa, contendo olivina, apatita, perows -
kita, ilrnenita, crornita, enetatita, granada e diopsídio.

5. ocoRnÉllcre

Atualrnente, adrnite-se que tais rochae eejarn a rnatriz
ria do diamante ou, pelo rnenoe, o meio de transporte dos cristais
mados, para regiõee mais euperficiaie da crosta.

Ocorrânciag de diarnante, Iígadae a magmatisnxo menoe báeico,
são descritag no dolerito de Oakey Greek (Austrália) e no augita-andeeitode
Holedarn (.Á.frica do Sul).

Apóe a descoberta de Kirnberley, tentou-ee localizar aa poeaí-
veie mattizea, naa regiõee onde se encontravam diamantee aluvionares.No
Brasil, eBsas buscag forarn ínfrutíferae, aendo, no entanto, bem aucedidas
na Rússia, onde ae encontrararn diamantes ern chaminée, ao tipo kimberlí
tico (Uraia e Yakutia), e na India, onde oe depóeitos aluvionaree parece¡¡
ligar-se a condutos \^rlcânicoe ultrarnáficoa, em Panna (Mathur, lg6?).C:na
rninés de kimberlito diamantffero eão ainda encontradas nos E.U.e. (eity
County, Arkansae). Ern várias localidadee da .A.frica (Serra Leo¿, Tangani
ca e Congo), admite-ee gue o diarnante Ee relacione corn rochae kimberlí-
ticag.

São tarnbérn citadas ocorrênciae de cristaie diminutoe (lOO .3,),

em rneteoritoe (condritoe), erzr concentrações de até 0,3% (Urey et al.,
rg57').

o. síNrnsn

A produção artificial do diamante, deade há muito, interes.sou
aventureíros de todo o rnundo, rnas oe prirneiroe ensaioa realizadoe co¡nal
gurn rigor científico, e cujoe resultadoe são hoje postos e¡¡ dúvida, forarn
e¡rrpreendidoe por Hanay (tSeO) e Moieean (1894), eubrnetendo compostos de
carbono a altae preseõee e a altas temperaturaE. Ae primeÍras tentativas
bern sucedidaa, no entanto, foram obtidag em lp55, pela General Eletric

z4
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(P.U.A.), ASE.R (Suécia) e De Beers (.A.frica do Sul), após o perfeito esta-
belecirnento do diagrarna de equilÍbrio grafita-diarnante (Roeeini et al.,
1952).

Êste diagrama, rnodificado por Berrnan (L964), nos rnostraque
o diamante é estável, à temperatura arnbiente (Z9aoX¡, acirna de 16, lkatrn,
exigindo pressõeg rnuito rnaiorea, a ternperaturas rnaig elevadag. A trans-
formação direta grafita-diarnante é, porérn, poeeível. sômente a preseões
ou temperaturas elevadíesirnas (3OO t<atrn ou 4. OOOoC), tazãuo pela qual ae

utilizarn catalieadores rnetálicos, no proceseo de eínteee. O rnecanierno de

forrnação seria, neste caso, urn pouco maie cornplexo: a grafita diseolve -
ae no metal fundido, eob a forrna de carbono atôrnico e o diarnante corneça
a crietalizar-ee quando as condiçõee de preseão e ternperatura se eituam
na sua região de estabilidade, forrnando -ae grafita abaixo da curva de equi
líbrio (Simon, 1968b).

E
¡'
o
s¡
Â,

Oe lirnites do dornínio de formação do diarnante, eão, dôete rno
do, conetituídos pela própria curva de eetabilidade grafita-diamante e a

linha de fusão do rnetal (I'e, Ni, Nicrôrnio, Inconel, Ni-Ge, etc.), ou do

eutético, se fôr o caso.

Recenternente, tentaram-se outros rneioe de eíntese, fora da

região de eetabilidade do diarnante, a baixae presgões e a baixae ternpera-
turae. O rnecaniemo de degenvolvimento, neatee proceBsoe, poderia Ber

explicado atravée da cinética de formação (Sirnon, I968b).

(T'K)

Fig.8 - Diagrarna de equilíbrio
grafita -diarnante



IV. MORr.O LOGIA

A morfologia do diamante do Triângulo Mineiro tem eido estuþ
da sòmente ern gemas de porte deecomunal, provenientee dos garimpoe de

Goromandel e Estrêla do Sul. No entanto, og reeultados dêgses estudoenão
podem ser considerados representativos, devido ao caráter verdadeirarnen
te anôrnalo de tais arnoetras, tôdag elae ultrapassando 100 quilates rnétri -
cos, em pêso.

A primeira destaa pedras, rrEstrêla do Sulrr (254 quilatee rnét'i
cos), foi encontrada ern 1853, no Rio Bagagem e parecia tratar-se de unr
diamante naturalrnente clivado, apresentando ainda faces curvas de hexate-

traedro ou rornbododecaedro, o que Be pode deduzir atravégde desenhoe

atribuídos a Duffrénoy (Reie, 1959).

Em 1938, Barboea deBcreveu o rrMinas Geraierr (tlZr 5 quilatee
métricos), concluindo eer o octaedro a forrna dominante, o que se deve, tal
vez, à clivagern natural, pois a face (IlI), ern diarnantes rnuito desenvolvi
doa, raramente deve ocorrer.

Leinz (I939), estudou o rlPresidente Vargasrr (?70 quilatea rr:é-
tricoe), o quinto, na relação rnundial doe grandes diarnantee, tendo encon-
trado, além doe planoa de clivagerrr, faces curvaa e irregulares do rornbo-
dodecaedro.

O diarnante rrDarcy Vargastt (460 quilates rnétricos), aegundo

Leonardoe e Saldanha (1939), apresentava planoa de octaedro e faceB rrre -
no e desenvolvidae de cubo, rornbododecaedro e trítetraedro. As facee (I t I )
foram caracterizadaa, peloe autores, por rneio de figuras de contôrno trían
gular indefinido; entretanto, pela fotornicro gtatia publicàda no trabalho, po -
de-se considerar que taie planoe devem eer do tipo hexatetraédríco, forte -
rnente abauladoe. O rneBrno deve ocorrer corn o diarnante rrCorornandelrl

(400,65 guilates rnétricoa) (Saldanha, l94I), onde o hábito octaédrico é re-
sultante da aegociação de cinco planoe de clivagem e duae facee (tll) natu-
raie, porém recurvadas. No meBrrro trabalho, o autor ainda reeealta a fre-
quôncia de diarnantea perfeítamente octaédricos que ocorrem em Piüí (ex.-

tremo SE do Triângulo), não egclarecendo, conhrdo, o tamanho dae an¡.tostras.
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I'ato intereesa¡rte é a proveniência cotrrum dêetes diamantee, to

doe êlee encontrados no Río Santo Antônio dae Minas Vermelhas, afluente do

ParanaÍba (Município de Coromandet, MG).

Outrcs grandes diamantee, rrGovernador Valadaresrr (Saldanha,

L94Z)irrlndependência¡r e outroe (Reis, 1959), apresentavam as n1eamas ca

racterísticas gerais doe diarnantee acirna descritoe! aueôncia de facea pla-

nag naturaie, ocorrendo, ern Beu lugar, formas indefinidae, conl arestaee

facee curvas e irregulares, o que torna a orientação morfológica possível

eômente peloe planos de clivagem, guase Êernpre presentee.

As arnoetras de menor porte podem apresentar, entretanto, a

predorninância de urn hábito definido, o que perrnite claseificâ"'Laø, aob o

ponto -de-vista rnorfológico, e, daí estirnar a freq{lôncia doe diversoe há-

bitoe, entre oe diamantee do Triângulo Mineiro. TaI estudo, aparenteûren-

te airnplee, é dificultado pela ocorrência de faces curvas, cor:luns em dia -

mante, que irnposeibilitam o perfeito reconhecirnento dae forrnas criatalo -
gráficae preeentes. Muitos autoree a elas ee referern, através dos seus ín-

dices, ¡¡1ag a ineegurança dêate procedimento pode eer verificada pela total

ineficiência doe dadoe goniométricos, neces-sários para a sua determinação.
por êste rnotivo, aetâ" evitada, na descrição das formae observadas, a nota

eegundo o índice, corn exceção das formas {lII}, {ttO} e {tOO}, gue pare-

cetn as únicas originadas por fenôrnenos de creecirnento crigtalino, podendo,

neste caso, apresentar faces planas. A terminologia adotada na descrição

dae dernaig formas cristalográficas, refere-se ao hábito do crístal, o que

pode não concordar corn a nomenclatura convencional, utilizada Para de-

eignar as formae aimplee, corn relação à clasee de sírnetria à qual perten

cern. serão ernpregados, dêete modo, oe têrrnoe octpedro e@s!39Ë9,
correspondentee a forrnae holoédricas, ao lado de hexatetrae@, que 8e

refere a urna forrna herniédrica.
A claseificação adotada, corn a finalidade de eistematizar o eg

tudo dae forrnae preeentee, considera, de início, quatro tipoa característi
cos: fornlas sirnplee, forrnas combinadae, formas irregulares, e gernina-

doe, fàcflmente identificáveie nos diarnantes do Triângu1o. Oshábitos crie
talinos observadoe e que serão deecritoe a eeguir, podern incluir-ee den -

tro de urn dêstee tipos. Ern alguns casos, no entanto, esta claeeificaçãoPg
de aesumir caráter eubjetivo, ern virtude da ocorrência de hábitoe interrne

diário s.



Entre oe diamantes que apreeentarn formas sirnpleerpode-se die

tinguir, à prirneira vieta a predorninância do hábito octaédrico ou rortbodo -
decaédrico, eendo raranaente verificado o degenvolvimento do hábito cúbico.

As caracteríeticas e variações de cada urn, serão tratadae eeparadarnente.

a. Hábito octaédrico

Coneiderando que o deaenvolvirnento do diamante se efetua pelo

ernpilhamento de planos (tlI), corno é adrnitido pela rnaioria dos autores, o

octaedro eeria a forma de equilíbrio, durante o creacirnento do crietal. No

entanto, cristais octaédricoe perfeitos, apresentando vérticee e areBtae

bem delineados, não foram encontrados entre aa arì.oetras eetudadas, exclu

indo-ee, no caso, os sólidoe de clivagem. A face (Ill) ocorre freqüente -
rnente e a sua superfície, plana e regular não é obgervada ertr nenhurna ou-
tra forma; porérn, eetá. Berrrpre aeeociada a faces arredondadae de rornbo -

dodecaedro ou hexatetraedro, que aubstituern oe vérticeB e arestag do oc -
taedro (figura 9).

I. T'ORMAS SIMPLES

z8

tr'ig.9 - Octaedro coÍr
areetag arre-
dondadas

É tarnbém cornurn, noe diarnantes do Triângulo, o crigtal de hi
bito octaédrico, corn areetas e vérticeg reentrantes (Figura 10), originado
pelo cregeimento de dois ou mais indlvíduoe paralelos. Várioe autoreg in -
terpretam estas formas corno reeultantes de geminação, aegundo (100)ou

ItOO](gemínado de Mohe), o gue é poaaível adrnitir, conaiderando a sime-
tría hemiédrica do crietal. O desenvolvinlento do hábito tetraédrico de doie
indivíduoe, encontrado num eó exemplar (Figura l1), sugere, a princípio,
eeta interpretação. Freqtlentemente, obeervam-Be, em crietaís dôste tipo,

Fig. l0 -Octaedro corn
aregtas reen-
trante g



a substituição dos

forrna semelhante
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vértices e arestas pgr faces curvas, reeultando numa

à descrita por Valarelli (1963) (tr'igura l2).

Fig. Il - Geminado de Mohs

Oa tipoe intermediárioe, nos diamantes de hábito octaédrico ,

eituam-se entre o octaedro quase perfeito, cotrr areetas e vérticeB pouco

arredondadoe (tr'igura 9), e ae formas cornbinadas de octaedro e rornbodo-
decaedro (Figura Z4). Podê-B€ co¡rsiderar ainda o rneio-tôrrno entre o

agregado de várioe indivíduoe paraleloe (Figura l3) e a forrna cornbinada,
apreeentando faces de cubo, octaedro e rornbododecaedro (Figura 25). Quag
do ocorre o arredondamento dae areetae e vérticea negtes crietaie, pode-
ge notar o início do deaenvolvirnento do hábito trioctaédrico (Fígura l7).

ffi
tr'ig. 12 - Gerninado de Mohe

coûr areetas arre-
dondadae

Fig. I3 - Agregado pa
ralelo de vá-
rio e octaedros

Alérn dos diamantea octaédricoe equidirnensionais, é poaefvel
encontrarom-ge octaedroa corn hábito tabular, eegundo (ltl) (t'igura l4);
obeervararÌr-se, ainda, cristaie alongados na dlreção [ll0]¡ parecenr, po-
rérn sólido s de clivagern.

tr.ig. 14 - Octaedro ta-
bu1ar, corn
areetas, ât-
redondadae



A forrna rornbododecaédrica é a rnaie cornurn entre as obgerva
das, em decorrência do grande núrnero de variantes que pode apresentar,
não havendo, contudo, limite nítido entre elas. Pode-ee, no entanto, dietin
guir a predorninância de trôs forrnas, tódas elag rnostrando facee arredon-
dadas e arestas curvaa: o rombododecaedro pròpriarnente dito, o hexate -
traedro e o trioctaedro.

Oe diamantes perfeitarnente rornbododecaédricog eão laroB, e

as faces (lt0), nestes cristais, podem-ee apresentar extrernamente lisae,
corno ee fôssern artificialrnente polidas, notando-se, em alguns casos, Ii -
geiro sulco, ao longo de sua diagonal rnaior (figura I5). Em outros, êstee
planos eão eatriadoa, negta rnearra direção, o gue thes confere hábito B€-
rnelhante ao trioctaedro (figura l?). Nestae duas variantee, pode-se veri-
ficar, e á cornurn, o deaenvolvimento de arestas sinuosas, pouco salienteg
e írregulares, na direção da diagonal rnenor das facee (110). Quando taie
arestas Be rrrogtrarn rnais perfeitae e pronunciadas, a forrna resultante ex!
be hábito nltidarnente hexatetraédrico (Figura I6), güe, ern alguns caeos,
faz lembrar o cubo pirarnidado, pelo igual desenvolvimento nae direçõee
Itttl, o gue se observa nas variedades opacae de diar¡xante.

b. Hábito rornbododecaédrico
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l'ig. l5 - Rombododecae
dro, com facel
arredondadae

Não ee verificarn' nas forrnae trioctaédricae, a presença das
arestae do octaedro, que aqui eão eubetituídos por facee do tipo (llO), for
ternente recurvadas (tr'igura l7). É poseível, tarnbérn, neatae amoetrae, ob
servarem-8e aa arestae einuosae e os eulcos já citados na face de rombo-
dodecaedro e, na medida ern que êetes elernentoe melhor se definern, o con
junto pode tornar ó aspecto do hexaoctaedro (F.igura lg).

Fig. l6 - Hexatetraedro,
com facea arre
dondadas



Fig. l7 - Trioctaedro,
corn face g ar
redondadas

3t

3'igr 19 - Rornbodode-
caedro alon-
gado

tr'ig. I8 - Hexaoctaedro,
com faceg ar-
redondadae

I.íg.21 - Trioctaedro
tabular

Fig.20 - Hexatetraedro
tabular

I.ig.2? - Trioctaedro
achatado, se
gundo um E,
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Entre oe diarnantee rornbododecaédricos caracteríeticoe, é co

rnurn a ocorrôrr"i. å" arnostrae alongadaa numa dae direções tf f fl , de -
correndo, disto, o hábito priemático dêeses crigtaie (Figura l9).Nos dia-
rnantee hexatetraédricoa já ae observa, com, fregtlência, o hábíto tabular,
eegundo (lll) (tr.igura 20), que também pode ser encontrado em crietaie
do tipo trioctaédrico (FiguraZl). O rnaior deeenvolvimento de duae facee
paralelaa, neste último tipo, pode originar urna forma achatada, eegundo

um dos eíxoe de simetria binária (Figura 22).

c. Hábito cúbico

Os cristais cúbicos ocorrern sômente ern variedadea traelúcjl
das ou opacas de diarnante, e suaa facee, apesar de planae, apresentarn-

-Bê cortoídae irregularrnente. Êete hábito é raramente observado e, em

vieta dieto, as característicae aqui descritas podem não ser repreeentati
vas. Entretanto, nae poucas amoatras cúbícas encontradae, nota-se, como

no octaedro, a eubstituição dae areatag e vértices por faceg arredondadae
e irregularee de rornbododecaedro ou hexateraedro (F.igura Z3). O hábito

cúbico, neetee cristais, é equidimenaional, verificando-ae, em apenas

urn indivíduo, ligeiro achatamento eegundo (Itl), o que lhe conferia hábi-
to romboédrico.

Z, I.ORMAS COMBINADAS

Há crietaig de diamante em que ee pode. obaervar a cornbina -

ção de maie de um dos hábitoe citadoe, sendo rnaíg freqtlentes os que aprg
sentarn. faces planas de octaedro. ,Estee crístaio rnostrarn, além da forma

tt I l) , f.aces arredondadaa de formag rombododecaódricaa (tr.igura 24) .

Noe criataie cúbicoa, quando oe vértices e areatas se tornam
mais arredondados, verifica-se, tambérn, o deeenvolvimento do hábito
rombododecaédrico (Figur a 23),

Podem-se, no entanto, considerar corno formaa combinadas au

tântlcae,. apenas as que apresentam a ageociação de tltl) , {ttO} " {100},
ou ainda, {ttt} e {tOO} São raramente encontradaa, e talvez aejam aB

únicag combinaçõee origínadas por crescimento cristalino. Neste caaosras
faceg (ll0) e (I00) apresentârrr-Bê planaa, verificando-ge a preBença de eg

tríae paralelas e bern definidae, ao longo da diagonal maior da face de rom
bododecaedro. A forma combinada de {tlt} - (tl0} - (t00} (tr.igura 25)



Fig.23 - Cubo corn
aregtag ar-
redondadaa
(cornbinado
de cubo e rorn
bododecaedrã
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ocorre geralrnente ern crietaie tranelúcidos, denorninadoe lrcascudoerr, pe-
loe garirnpeiros, e a asgociação ae (tll) e (too) foi obeervada em ape -
nas urrr exernplar incolor de extrerna limpidez.

São encontrados, também, cristaie apreeentando a combina -
ção de (llI) e {hhg}, corr} facee planas e eetriadas. Ae medidae goniomé
tricaa, no entanto, eão inseguraa para a perfeita caracterização deeta úl-
tima forrna (T'igura 26).

3. T''ORMAS IRREGULA'RES

Muitoe diarnantes, principalrnente oe rnaioree, não apreeentarn
hábito definido, deeenvolvendo-Be ou achatados, ou alongado.s, ou irregular
rnente, eendo difícil a aua orientação. Apeear da grande sernelhança corn

tr'ig. 25 -

I.ig. ?4 - Cornbinado
de octaedro
e rombodo -
decaedro

Combinado

liååÌ-(tto)-

îís.26 - Cornbinado
(r r r) -{hht}
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os cristais de hábito rombododecaédrico, a sua irregularidade rnorfológi-
ca'não perrnite classificá-1oe ern nenhurn doe tipoe precedentes. Neetae

arnostrae, não se observaçn facee planas e os cristaie eão lirnitados por

euperfícies curvas do tipo rornbododecaédrico. Por vêzea, êgtee planoe

mostrarn-se tão recurvados, que não se podern notar as arestas forrnadas

por ôIe s.

Algurnae destas forrnag são vulgarrnente deaignadas por rrlae-

casrr outrlascadosrr. Podern-ee incluir entre os diamantes do tipo irregulaq,

os eólidos de clivagem, ern gue a morfologia original é inaceeeível, e é o

caso de rnuitos dos grandes diarnantes citados na literatura.

4. GEMINADOS

Pode-se considerar os geminadoe corno reeultantee de aciden-

tes, durante o crescimento crietalino (Sirnon, 1968a), ocorrendo isto ern

virtude da pequena diferença da energia de adesão, na configuração nor-
rnal ou na de geminação. Há autoree (Buerger, 1945) que admitem, no li-
rnite entre doie individuos gerninados, uma estrutura polimórfica posafvel
Tal acontece corn a blenda (ZtS cúbico), onde dois cristais geminados ae-

gundo [ttt] têrn, no contacto, a eetrutura da wurtzita (ZnS hexagonal).

No diamante, o ernpilhamento se f.az ern carnadas de tetraedroq,
paralelae a (ltl), e a gerninação é verificada quando ôstee tetraedros se

uneÍI ao substrato, a 600 da posição norrnal. Segundo Slaweon(1950), quan-

do o acoplarnento ee dá na poeição intermediária, a 30o, o tetraedro gira
para a posição de ernpílharnento norrnal, e a neutralidade deve ocorrer eò

rnente a 10 ou l5o da posição de gerninação, pois a energia auperficial é

influenciada pelo arranjo dae carnadae inferiores. Abaixo dêste limite, o

tetraedro gira para a poaição de 600, podendo originar utrr eegundo indiví
duo cristalino. Sendo êste fenó'rneno freqllente, na crietalízaçáo do dia -
rnante, pode-ee adrnitir que, err escala eubrnicroscópica ou rnesrÌro mi -
cro acópica, todo s o e diarnante g devem apre aentar á,reas ou regiõe e gerni-

nadae (Slaweon, 1950). A carnada entre doie indivíduos, neate caao, apre-
eenta sirnetria hexagonal, e a exietência desea faee polirnórfica do diama¡t

te, corn estrutura sernelhante à da wurtzita (Ergun e Alexander, 1967 | ,

vem apoiar a Bupoeição de Buerger (t9+S).
Adotando-se a interpretação geométrica, oe geminadoe dê'ete

tipo, definido e atra?ês de eeus elementoe de gemínação, têrn (lIl) como
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plano de cornposição original e plano de gerninação, sendo Ifff] o eixo de

geminação. Em tôdas as arnostras observadae, verificou-se obediência a

eeta condição (lei do espinélio), notando-se sòrnente a variação da rnorfolo

gía externa dos geminadoe, cuja descrição poderá ser rnaie urn elemento a

caracterizar o diarnante do Triângulo Mineiro.
Em geral, sob o ponto-de-vista rnorfológico, os gerninados de

diamante tem forrna indefinida, podendo ser fàcilrnente confundidoe corn

os crietais eimplee, de forrna irregular. Dêles distínguetrr-se' no entanto,

pela presença de rrsuturasrr ou rrcosturasrr, observadas no contacto dos dois

indivíduos. Nos casog de difícil caracterizaçáo rnorfológíca, os geminados

podern ser reconhecidoa, através de diagraûras de dífração de raios X(rné-

todo de Laue ou preceeeão), que revelarn a sirnetria senária, caueadapela

Buperpoeição de dois cristaie mùtuamente giradoe 60o (Figuras 27 e ?8).

Fig.77 - Lauegrarna de ge-
rninado eegundo
(llt)

Fig.28 - Diagrama depre-
cessão de gemina
do segundo (llI)

Entre os geminadoe corn forrnae definidas, os rnaie freqtlentes

exibern hábito tabular, designados cornurrrente por trchapéua-de-fraderr, e

conetituídoe de dois indivíduoe octaédrícoe achatadoe, eegundo o plano de

geminação (Figura 29). Nas amostras dêete tipo, pode-se notar a subetitui

ção doe vértices e areetas doe octaedt'os, por facee curvas, cotrlo ocorre
na forrna sirnplee. Nurn dêstee geminadoe, do tipo hexatetraédríco,ornaior
deeenvolvirnento de um doe cristaie resultou numa forma singular, gue, de

início, Bugere a geminação rnúltipla (Figura 30).

A geminação cruz ada é relativamente cornurrr nos crietais cúUi-

cos (gigura 3I), verificando-ee, num doe exernplares' acentuada diferença



îig.29 - Gerninado se
gundo a lei
do espinélio

de coloração dos dois indivíduos. Este tipo de gerninação pode ser interpre
tado, geornètricarïrente, de rnaneira análoga à a¡rterior. Do ponto-de-vista
estrutural, porérn, deve-se admitir a existência de urn plano de cornposi -
ção original diferente de (IlI).
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Fig.30 - Gerninado he-
xatetraédrico,
p seudo -rnútti -
plo

Os gerninadoe rnúltiplos podern apreeentar forrnas arredonda-
das e irregulares, rnae obedecem às condiçõee verificadas na gerninação
eirnples. Encontraram-Be, entre aB arrrostras estudadas, agrupamentos dêg
te tipo, conetitufdos por trôs indivfduoe, não ee observando o paralelierno
entre os elernentoe de geminação. O gerninado rnúltiplo deacrito por Palg
che (1932)-, tarnbém presente nos cliarnantea do Triângulo, pode aer consi -
derado corno dois geminadoe airnples, parcialmente cruzadoe (Figura 32r.

Por rneio de difração de raios X, verificou-ae, ainda, urn gemi-
nado com forrna externa perfeitarnente octaédrica, lirnitada por facee pla-

Fig.3l - Gerninado cú
bico cruzadã-

I.íg.32 - Geminado múl
tiplo, em rrssî
trâlatl
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nas e irregularrnente corrofdas, não ee determinando, contudo, o caráter
simplea ou ynúltiplo da gerninação.

O eetudo da freqtlência dae diversas formas e hábitoe, presen-
tea noe diarnantee do Triângulo Mineiro, deveria reetringír-se a âreae
diamantíferas ieoladae. Og resultados, negte caso, seriarn rnaie úteie, po

dendo-se verificar ae variaçõee morfológicas, noe diferentee depósitoe.A
incerteza da proveniôncia exata de rnuitas arnoetrae irnpedíu tal procedi -
mento, e oa resultados do preeente estudo podem ger considerados repre-
eentativoe, respeitando-ee as caracterígtÍcae da arnostragem efetuada. O

tarnanho doe crietaie, por exernplo, deve ser urn doe prirneiroe fatôree a
ser observado, verificando-Be, de irnediato, a predominância de indiví -
duos gernínados ou de forrnae irregulares, nas arnoetrae de pêao euperior
a 0,5 quilatee rnétricoe. De outro lado, ern cristaíe pouco deeenvolvidos
(ínferioree a 0, l0 quilatee), pode-se notar a ocorrêncía freqtlente de rorn-
bododecaedroe equidirneneionais, com faces lisae e arred,ondadag.

Na Tabela 4 6 moetrada a freqtlência percentual, eegundo as
forrnae e hábitos presenteB. tr'oram, aqui, eeparadas as formae combina-
das em traneicionaie, com faces curvas associadao.à forrna {ttt} , e for-
lIras corxrbinadaa autônticas, que apresentanl a combinação das formag
tttt), tlto). ttoo) o,r {tlt} e {too}, pois parecem originadas por pro
cessos diversoe.

Nota-ee, entre oe diarnantee do Triângulo, a predominância da
forrna sirnplee rombododecaédrica, seguindo-lhe, em freqüé'ncia, os gemi
nadoe de contôrno irregular.

6. OzuGEIVI DAS I'ORMAS CRISTAIOGRÁF'ICAS

5. I.REOÜÉNCIA DA,S T'ORMAS CRISTAIPGR.Á.FICA"9

A morfologia crietalina é, atualrnente, explicada, ern bage es-
trutural, pela teoria dos vetores pBC, de Hartrnan e perdok (tgss),que a{
rnite, no crietal, a existência de cadeiae de ligaçõee periódicas (Periodic
Bond Chain ou PBC), paralelas aos principais eixos de zona a forrnadaapg
las suceeeivae ligaçõee entre aa partículas vizinhas, mais forternente uqi-
dae entre ei. As facee paralelas aos PBC eerão, portanto, aä maís desen -



Tabela 4

Frequência percentual de formas e hábitos

tr.ormas

Sirnple e

F reqtlência
eno To
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Combinadae

Irregulare e

Geminadoe

Octaédrico
Rombodoá."aédrico
cúbico

Cornbinado
Traneicional

Cornbinado
Autêntico

Hábito

l0

volvidae e, noe crietaie onde aparecem maie de um dôstea vetoree, pode-
ee claesificá-las ern trêe tipoe, de diferentes expreeeõee rnorfológicas:fa-
ces tr. (flat: plana), paralelas a pelo rÌrenoe doie PBC e, coneeqtlenternente,
as rnais prováveie superfíciee de equilíbrio; facee S (stepped: eecalonada),
paralelas a urn vetqr PBC e de ocorrência posafvel; e facee K (kinked: re-
ticulada), não paralelas a nenhum PBC, o gue torna improvável o eeu de-
senvolvirnento. Ae variaçõe e morfológicae ob servadae em muito a caÊo e, eão

explicadas pela influência de irnpurezas, gue se depogitarn simultânearrren-
te e em níveie epitáxicoa, alterando aa direçõee dos PBC.

No diarnante, as ligaçõee covalenteg entre oe átomoe de carbo-
no, ee efetuam, inicialmente, na direção [ttll , rnas, a sua repetição pe-
riódica, resulta num vetor PBC paralelo a [ttOJ (figura 33). A única for -
ma do tipo F, poeeível, neste caao, eeria o octaedro, eeguindo-Ihe, eût or-
dern decrescente de importância morfológica, as formae S: {lI0} , {100} ,

{f tt} e {rf l} , A predominância do hábito rombododecaédrico aôbre o cú-
bico é admitida pela rnalor velocidade de cristalização, ao longo ae ItOOl

t?,
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33

l.reqtlência
ern %

35

63

2

78

Tabular
Cúbico cruzado
Irregular
vtúltiplo

22,

33

4

58

5
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(Hartman, 1953).

Seguindo eeta interpretação e congiderando, ainda, ae condí -

çõea particulareg eob ae quaie o diarnante se desenvolve, que limitam a in
terferência de irnpurezas, a úníca forrna de equilÍbrio admlssível eeria o

octaedro. Eeta conclugão pode eer fàcilrnente ateetada pela grande irnpro-
babilidade da rnudança no tnecanismo de crescirnento, quando âete ee veri-
fica de maneira eirnples, corrto no diamante. Dé'gte rnodo, as forrnae' tipo
K ou S e de ocorrência cornurn, eeriarn irnprováveie conro regultado de

cre ecimento crietalino.

Gonatitui, ainda, flagrante anornalia, a freqllôncia da forma
rornbododecaédrica, nrlnca observada como forma de creecirnento. Alérn
diaso, eão raralinente encontradae, entre os diamanteg artificíais, ocorren
do eòmente quando há auapeita de dieeolução, durante a afntese (Bovenlserk,
196r; Bezrukow et aI. , L966). A presença da face (llo) plana, ern algurnae
forrnas cornbínadas, pode ser interpretada corno reeultante de faces vici -
naie, do tipo (f ll), e não corïro plano de cregcimento.

A forma de equilíbrio cúbica foí observada apenas em diamâr-
tee eintéticos, obtidoe. eob condíçõee de preegão e temperatura mínimas
(Bovenkerk, I96l), e deve regultar do efeito de impurezas, A freqttância
dêete hábito, em variedadeg opacao e tranelúcidas, de díamantes do TrÍân
gulo, além da presença de carnadas com diferentee tonalidades, paralelaa
a (too), observadas nuln dâetee exerpplares (Figura 34), eugere que ôste
tipo de cregcirnento tarnbém ee procesge naturalrnente. O aparente parado
xo, entre o hábito hexatetraédrico da amostra e o rnecaniemo de cregcimen
to, difîcilmente poderia eer explicado pelo deeenrrclvimento cristalino nor-
rnal.

.Estae evidências, sornadas aos resultadog das obaervações sô-
bre figuras e estruturae de euperffciee (tratadoa ern capítulo à parte), in4l
carn que as formae anômalae devem originar-ee de proceasos de díseolução.

Fig.33 - Vetoree PBC
no diamante
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Fig.34 - Níveie de creecí-
mento paraleloe a
(tOO)ern crietal he
xatetraédrico(x 4)-

Eate fenômeno é resultante da cornbuetão parcial do diamante,

em ambiente oxidante e a temperaturae provàvelmente elevadae. No labo -

raüório, podem-ae reproduzir condiçõea análogas e pode-se Provocar fà -

cilmente a corroeão dâatea crietaie, corn KNO3, ao redor de 500oC.Gorno

a diasolução, neste caao, é rnuito rápida, as formas obtidas eão irregula-

re8, mas, er¡r condíções eapeciaie, a forma de diesolução pode aseernelhar-

-ge àe forrnas de crescirnento, congtituindo isto um meio de detorrninação

da eimetria cristalina (Buerger, 1956).

Outros agentea oxidantee, ainda citados' na corrocão do diE

mante, são o CO2, a t350oC (Evans e Phaal, 1962), ou mecmo o 02, a bq!

xas preseões (Ornar e Kenawi, L95?1. Em diarnantes artificials, a corlo-
gão se ofetua quando a pressão não é mantida, ern altag temperaturasr o a

pasgagem abrupta da dissolução ao creecimento torna fregllonte a alternân

cia dâstes doig proceBsos, durante a afntege.

[rTo]

\\

"\\
¡og,1 \ \l. \ \
I gool

Fig.35 - Configuração
estável de
(ln)

Fig.36 - Gonfiguração
eatável de

, (1oo)

Fig.3? - Gonflguração
eetável de
(l lo)

Adrnitindo-se a die aolução como o lnverso do cre¡cimento, po-

dem-ge também deterrninÊr as formas de equilfbrlo poaofveir, com ba¡e o.'
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trutulal, e aplicando-ee o método de Stranskí-Kaiehev(Sirnon, l9óga), que le-
va em conta o trabalho de eeparação daa partículae do edifício crietalino.

Na configuração estável da face de octaedro(tr'igur a 35),pode-ee
notar que cada átorno,pertencente ao vetoree PBC, aé liga a trêe outroe do
nível eubjacente;e, Para que a diseolução ee verifique, é neceeeário que se
romPam eetas trêe ligaçõee. A euperfície de equilibrio do cubo(Figura 36)rroe
tra que oe átomoe eetão agora ligadoe aapenaB doie outroe, da camadaimedia
tamente inferior, e, na face(l l0Xrigura3T)rcada um dos elernentoe doe vetores
PBC Be une a eòmente urna partícula do eubetrato, Dieto pode -se concluÍr que as
velocidadee de dieeolução devem variar, conforme a direção coneiderada, eendo
maiorao longo de [l l0] e mais lenta em[t I l], decorrendo, corïro forma de equilj
brio, o rombododecaedro. Neeta forrna, os principaie eixoe de zona correspon-
dem àe direçõe" [r rrJ e ae faces deeenvolvem-Be perpendicularmente a [r ro].

A variação rnorfológica, obeervada nas formae de digaolução, pode-
ria resultar dae diferenteg concentraçõee do solvente(Buerger, Ig16)re tam-
bém da forma inicial, da qual deriva.

Entre o e hábito a, de scrito s errl diamante e do Triângulo Mineiro, po -
dern-ee considerar coûlo originadoE por crescimento crietalino,o octaedroro cg
bo,eafo¡rnacombinadade{lIl},{lIo}e{loo}.4 dieeoluçãodêstegcristaieorigi-
naria ag forrnas eimplee comfaces curvaBrdeeenvolvendo-eerprimeiramente ag
formae combinadas transicionais;em eeguidaro hexatetraedro ou o trioctaedro,
dependendo do hábito inicial;e,nurn eetágio final, o rombododecaedr{Figura 3g).

OCTAEORO TRANSICIONAL

Pig.38 - Tvolução d1 morfologia do diamante, explicada por meio
da disgolução natural

ffi
TRANAICIONAL

TRIOClAEDRO

ø*@
HEXATETRAEORO ROMAOOOÞECAEOiO

ROMEODOOECAEORO



v. FrcuRAs E ESTRUTURAS DE supERr.Ícrp

A obeervação dae marcag naturaia que ocorf,em na superfície
do diamante, constítui meio seguro para a orientação do crietal, podendo
tarnbém fornecer informaçõee úteis eôbre o proceseo de deeenvolvirnento
das formae cristalográficas, ou do eeu mecanismo de crescimento.O gran
de núrnero de publicações que trata do asaunto, reflete a importância dôs-
te tipo de eetudo Para o perfeito esclarecirnento dae condiçõee da gêneee
do diarnante: ae marc.aa de euperfície revelam o últírno eetágio da evolução
do cristal.

Algumas destae figurae originarn-ee de proceoeos diversoB, co-
mo os moldes e rrcrateraorr, deixadoe por inclueões. porém, a maioria
dag marcae de euperfície lrroetra, nitidamente, o efeito da dissolução, exíg-
tindo, ainda, algurnas cuja origem é duvidoea, não ee podendo provar se re
sultam de creecimento ou de corrogão. No entanto, rioe crietaie onde elas
aparecern, notam-ee, tarnbém, figuraa provocadas por diseolução (patel e
Agarwal, 1965), o que leva a concluir que aômente as feições macroacópi-
cae de crescimento devam ocorrer na Buperfície de diarnantes naturaie. Ou
tro fato intereseante e que comprova esta afirmação, é a presençarem dia-
rnantea eintéticoe, de eepirais de crescimento, na face do cubo (Tolanakye
Sunagawa, 1959) e do octaedro (eatet e Ramachandran, l96g), não encontra
dae ern diarnantea naturais.

Muitas dae marcas superfíciais do diamante eão vieíveie à víg-
ta deearmada, havendo casos, no entanto, ern que sôrnente ee tornarn per-
ceptíveie coûr grande ampliação. euando iato ocorre, taia figurae pode-m
digtrlbuir-ae regularmante eôbre a superffcie do crietal, revelando estrutu
ras rnuitae vêzes macroecópicae e lntimarnente ligadae ao cregcim'ento crig
talino

Gongiderando que as figuras e estruturaa de auperfície como tí
picas, ern crietaia da rrreerna procedência (seal, 1962,), pode-se avaliar a
eua irnportância, como elernento de caracterização do diarnante do Triângu
lo Mineíro.

4Z
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I. F.A.CES DE OCTAEDRO

Noe planos (If l), freq{lentemente ee observam depressõeg de

contôrno triangular, denorninadae trlgonos, com fundo plano (trrigura 39)ou

eecalonado, que, muitas vêzea, ee desenvolvem como pirârnidee negativaa

(¡rigura 40). A profundidade e o tamanho deetae figuraa eão variáveie, rnae

o ângulo formado entre oe planoe dae pirâmides e a face do octaedro ê

maia ou menoa conetante, variando de Oo4O¡ aZo40', dadog ôstes obtidoe

de figurae interferométrícas. Êetee valôrea indicanr que taie faceg não

constituern planos retículares com índicee millerianoe simplea, e, portan-

to, devern eer instáveia, como forrna de crescimento'

Algumae vãzes, os trlgonoe de fundo plano aPreaentam cont6'r-

no hexagonal, o que ee obeerva tarnbém nas figurae de fundo piramidad"(11

gura 4l). Em trígonoe dêete tipo, porém pouco desenvolvidoe, pode-eê tlo-

tar o contôrno hexagonal perfeito que, em algUns ca8os, rnostra duas faaes

na evolução (Figura 421.

Fig.39 - Trígonos com fun-- do plano (x 75)

Fig.4l - trTrígonorrcorn con-
tôrno hexagonal
(x t30)

Fig.40 - Trígonoe com fun-
do pirarnidado(x?5)

îig. 42 - rrTrígono r¡hexago -
nal mostrando du-
as Íaeeg na evolu-
ção (x 130)
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Gomumente, oa trígonoa oríentam-ee opostarnante¡ colïr rela-
ção ao contôrno triangular da face do octaedro, rnaa podem-ee tambéñ êr-
contrar figurae concordantee, e eeta aparente anomalia faz perdutat, até
hoje, ag controvérsias sóbre a sua origern. As tentativaa para obter arti-
ficialmente eetas figuraa, por rneio da corrogão do diarnante ern KNO, fun-
dido a 5O0oC, revelaram trígonos concordantemente orientadoBrnas facee
(lf l), o que levou l4rílliame (tllZ¡, Halperín (195ó) e Tolansky (1960)a ad-
mltir o cregcimento conro responeável pelaa figuras ern opoeíção. Hâ auqg
re8, contudo, que as interpretam corrro efeito de agentes corroaiyos, não
importando a sua orientação. No entanto, parecern inaceeeíveie, as provag
Eeguras para apoiar-ee egta ou aquela eupoaição.

Consíderando-qe que o germe de creecimento bídirnengional es
tável, na face (fll), apresenta contôrno triangular, concordante corl as
areetae do octaedro (Sirnon, 1968a), a nucleação ern trêe pontoe diferentee
deeta face, poderá originar cavidadea triangularee ern opoaição (I.igura43).
A crÍstalização rápida, por outro lado, forrnará, inicialrnente, crietaíe ee-
queléticoe (Bove'nkerk, l96l), e o creecirnento ulterior poderá delírnitar
cavidades, agora concordanteg com as arestae do octaedro. Eeta últirna eu
poaição é, contudo, pouco provável, devido à configuração ínetável das ca-
rnadas de cregcirnento (Simon, 19ó8a). Na dissolução, o rnesrno deve veri-
ficar-se! quando a corrosão se procesea lentamente, a forma eetável daca

vidade eetará ern opoaição a (Itl) (!.igura44)i no entanto, quando a digso-
lução é violenta, corno a reaLizada por rneioe artificiais, aa figurae pode -
rão orientar -ae concordantemente.

Admitindo-B€¡ por rnotivoa já expoetoe, que devem Ber raros

Fig.43 - Trígonoe orí-
ginado s por
cre ecirnento

F.ig.44 - Configuração
eetável do
trígono
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os cristaie que apresentern figuras de c.regcirnento ern eecala rnicroscópica,

a maioria doe trígonoe obgervadoe deve originar-se de dissolução, orientan

do-se opoetarnente devido talvez à lentidão do proceaso natural. De outro la-

do, a dietribuição regular destae figuras, ao longo de poeeíveie defeitos Ii-
nearee (1lf ) (Figura 45\ e a sua presença ern planos de clivagern (l'igura46),
difîcilrnente podern eer explicadas pelo creecimento cristalino.

i'ig.45 - Trígonos alinhadoe
.(x I30)

îig,47 - Trígonoe concorda¡
te s, pouco deeenvol-
vidoe (x 130)

Fig.46 - Trígonoe em pla-
no s de clivagern
(x 100)

Fig.48 - Trígonos concordan
tes e err¡ opoaição
(x I30 )

Em crietaie onde ee observam trígonos ieorientadosrêeteB Be

apreeentam ora numerosoa e pouco deeenvolvidos (tr'igura 47), o que de-

nota maior inteneidade da corroeão, ora de rnaneira esparsa, ocorrendo

ao lado de figuras em oposição (figura 48J. A interação dêetee doie pro-
ceseoa corroeivoe sirnultâneamente, poderia originar ae cavidades de con

tôrno hexagonal. Ê poeeível, tarnbém, admitir a orientação anôrnala doe

trígonos corno regultado de geminação ern eecala rnicroacópica, o gue, na

realidade, ee,observa em algune geminadoe de contôrno octaédrico, onde
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ocorrerrt trígono e isorientado s.

Alérn doe trígonoe, alguns c¡ietaie exibern linearnentoe forrnan

do padrão reticulado hexagonal, reeultante, taLvez, de impacto, que pode -

ria ter provocado o aparecirnento de fendae de clivagern, ao longo dos pla-
noe (IIl) (F.igura 49).

îíg.49 - Figuras de irn-
paèto ern (llI)
(x 75)

2. F.ACES DE ROMBODODECAEDRO

Ae rnarcae superficiais, nas faces de rontbododecaedro, não

apreeentam a regularidade dae figurae observadas ern (lIl) e eua orlgern

pode aer interpretada de divergos modos, rnas adrnitindo-se sernPre gue a
feição final reeulte da dieeolução. Aeairn, nas faces (ll0) planasrpodern-ee

verificar estriag paralelae, ao longo da sua diagonal rnaiorroriginadaa, ini-

cialmente, pelo creecirnento, eegundo faceg vicinaie do tipo (Ill) (Figura

5O). Estaa estriae, obeervadas rnearrro a ôlho nu, denotarn, corn rnaior ou

¡1eno1, inteneidade, o efeito da corroeão, o que se verifica ao rnicroscópio,

pelo seu arredondamento, a ponto de ee transforrnarern ern colinas grossei

ramente elípticas e muito alongadas (tr.igura 5l).

Fig. 50 - Eetriag em (t tO)
(x I30)

Fig. 5l - Figurae alongadae
ern (tlo) (x loo)
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Ern apenas urrra arnoetra, parcialrnente recoberta por película

verde e tranaparente (rrcoated diarnondr'), os planos de rornbododecaedro

apreeentavarn euperfície escabroaa, reeultante da interrupção dae eetriaa,

por planoe (tOO), formando colinae de contôrno geornétrico definido e deli-
mitadae por faces de cubo e gctaedro, onde se pode notar a PreBença de P9

quenoa trígonoe (I'igura 52). No tôpo de algumae destae elevações, é poa-

eível encontrarerr-Be facee (II0) eetriadae e pouco degenvolvidae.

Nas euperfícies (lt0) doe crietais arredondados, aa colinaa

elípticas acirna descritae tornarn-se rnenos alongadas, rnostrando-se rnaia

regulares nas proxirnidadee doe vértices quádruploe, que podern aer inter-
pretadas corno testernunhoe de contôrno octaédrico (I'igura 53). Urna dieeo

1ução mais intenea, pode, no entanto, arredondâ-Iaø, tirando-Ihes eeta ca

Fig. 52 - Elevações de con
tôrno geornétricã
definído ern (ltO)
(x 130)

Fig.54 - Colinae arredon-
dadas ern (110)
(x ?5)

Fig.53 - Elevaçõee de con-
tôrno octaédrico
ern (lt0) (x 50)

Fig.55 - Forrnação das
colinae ern
(lto)

racterfetica (Figuta 54). Ae figurae dêste tipo são fàcilrnente explicadas

pela dieeolução diferencial: ae carnadae eetruturalrnente maie perfeitaerse
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rão tarnbém as rnais resistentes à corrosão e, dêste rnodo, podern aflorar
na sr¡perfície rornbododecaédrica recurvada (Figura 55). Eeta interpreta -
ção pode ser adnxitida pelo diferente cornportarnento doe dia.rnantes do tipo
I e do tipo tr1, quando eubnnetidoe à dissolução (Halperin, 1956), e pela pre
aençat no rneemo cristal, de carnadae de arnbos os tipoe (Tolansky, L966r.

Algtrns autore6, no entanto (WiUiarns, 1932; Tolansky, 1960), não adrnitern
esta euposição e coneideraûr o crescirnento cristalino como responsável pe

la origern deetas figuras.
Muitas vêzes, eetas ûrarcas são rnicroscópicas e agrupasÌ - se

regularrnente, revelando a estrutura zonaåa do crietal, origínada pela flu-
tuação das condições arnbientes, durantc () crescirnento, o que resulta na
depoeição de carnadas corn diferentes resistências à corrosão. Estruturae
dêete tipo já forarn observadaa errr eecções paralelae a (100), artificialmeg
te corroídas (Seal, 1965), onde se notarrr níveis de crescirnento forrnando
90o entre si e interrornpidoe, ern. seus vértices, pela face curva do cristal.

'Fig.56 - Estrutura zonada
ern (110) (x ?5)

Fig.57 - Egtrutura reticu-
lar ern (110Xx50)

A projeção destas carnadas, sôbre a auperfície rombododecaédrica recur-
vada, apresenta contôrno peeudo-hexagonal, com bordos arredondados (i.i-
gura 56) e a única rnaneira de explicar eetag figuras é adrnitir a face (tl0)
coûro conseqtlência de diseolução.

Algurnas vêzea, a estrutura zonada não Be apreeenta bern'defi-
nida e oe níveis de creacirnento rnogtrarn-ee entrelaçados, o que provoca o

aparecirnento de urna eetrutura reticular (Figura 5?), cuja origern, segundo

Fersrnan e Goldschrnidt (tlt t¡, deve-ee à ge"rninação poliseintética, porém
não cornprovada experirnentalrnente. lVilliams (1932), jâ ae interpreta co-
mo efeito de deslizamento, durante a crietalizaçáo, o que é pouco provávei,
pelae propríedadee mecânicae incomuns do diamante. IJma ínterpretação,
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talvez rnais Begura, poderia considera¡ a migração dos defeitoe crietalinoe
doa níveis de creecimento, guê¡ dêete rnodo, ee dietribuiriarn por todo o

plano (tlt), após a crietalízaçáo. A corroeão ulterior revelaria, então, o

entrelaçarnento dae lineaçõe e.

Ern algurnas arnoBtras, as figurae caracteríeticae da euperfície

rornbododecaédrica apreeentarn-ge de rnaneira a¡rômala (tr'igura 58), e orien

tadae diferenternente, como os trígonoe. Nos cristais onde ocorrerrt, Po-

dern-ee tarnbérn observar trígonoa ern concordância, o que talvez explique a

eua origerr por urn procesao corrosivo rnais intenso.

Atérn deetas figuras, obeervadas na superfície de quaee todosoe

crietais rornbododecaédricos, em algurnas arnostras onde as faces se aPre-

sentarn extremarnente lieae, observam-se figuras de irnpacto, sernelhantes

àe que ocorrern ern (ttl). No entanto, o contôrno é agora pseudo-hexagonal

ou losangular, delirnitado pela projeção da clivagern octaédrica no plano

(l l0) (r'igura 59).

Fig.58 - Figuras anõma -
lae em (tI0)
(x I00)

Fig. 59 - tr'iguras de irnpac-
to ern (lI0) (xI00)

É possível, ainda, encontrar, nas superfíciee (1I0) maie perfei

tae, pequenas rrrarcas circularee (microdiscos) (F'igura 60), originadas pe-

Ia proteção, durante o atague quírnico, por bôlhae de gás, aderentes à supe.r

fície do crietal (Tolansky, 1960). Contudo, algumae deetas figurae aPresen-

tam-se como círculoe absolutamente perfeitos, corn pequena cavidade loca-

Lizada no centro (tr'igura 6I), e parecem originadae de proceseo divereo.
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'/-'-
Fis.6I - Disco circular Etl),,\''

(Iro) (x ?5) /":
f :,
[ +.l,r
\ç"

\.

Nae facee de cubo, sernpre ocorrerrÌ figurae caracteríetièas, cg

,,,o oe trígonos. São cavidades de contôrno quadrado ou retangular, eecalo-

nadae ou piramidaie (trrigura 62l. A,e rnedidas ínterferornétricae, neete ca8o,

foram impraticáveis, pela irregularidade da euperfície (100), não ee poden

do tomá-la como plano de referôncia. Contudo, Parecenl pouco profundae,

Fie.60 - Microdiscoe ern
(Ilo) (x I0o)

3. FACE.S DE CURO

Fig.62 - Figuras em- (100) (x 120)
Fig.63 - tr'igurae de irn -

pacto ern (100)
(x 100)

\,em retaçao a area auperficial e, coneeqtlentemente, oe planoe píramidais

devern apreaentar índicee millerianos elevadog. Eetae cavidades sempre Ee

encontram orientadae, a 45o das areetag [100] e figurae semelhantea, obti-

daa por corrosão artificial, rnas orientadas paralelarnente àe arestag do

cubo, augeriram a rlVilliarne (tllZ¡ interpretâ,-Iaa como originadas Por

crescimento crietalino. As rnesrnas conslderaçõee adrnitidas noB casos an-

torioree, são talvez cabíveis aqui: ae figurag de crescimento' na suPerfície
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de diamantee naturaie, devem ser irnprováveia, e ae diferentee orientaçõee

dae figuraa poderiarn eer explicadas por processos corroeivoe divereoe'

Nas facee.de alguns cristaie cúbicoe, onde a euperfície (100) ee

mostra rnais regular, é poseível notar figuras de irnpacto, de padrão retan

gular, originadaa pelas projeçõee das clivagens (IlI), no plano do cubo(tr'i-

gura 63).

4. ESTRUTURAS DE SUPERI.ÍCIES EM GEMINADOS

Ern exernplaree gerninadoB' ocorrem aa rIteañIas figuras já dea-

critas noe indivíduoe iaolados; no entanto, ao longo da superfície de contac-

to dos doie crietaie, obeerva-se ulIIa interferência entre ae figurae de cor-

rosão, reeultando daí estruturae caracteríeticae, denorninadae rreuturasilou

¡rcoetu¡asrr(3.igura ó4), Àe vêzea, é posaível identificar oe indivíduoe, pelo

diferente cornportamento que apreeentarn, quanto à diasolução natural (l.igg.

ra 65 ).

Fig. 64 - trSutura"" inl gg
rninado múltiPlo
(x zsl

Fig.65 - Diseolução difer-en-
cial em gerninado
(x z5l

Ae estruturae rnaie intereeeantes eão, no entanto, originadae

pela interação dae estruturas zonadas dos dois crietaie geminadoe' dando

t.- 
"usultado 

padrões complexoa, de difícil interpretação. Porém, algir

mae deeta'e estruturae, mostram, dietintamente, o zonea¡11ento de cada um

doe índivíduoe (Figura 66). Neate cago, nota-ee tarnbérn a estrutura reticu

lar, cornplicada pela preBença de doie crietaie. Ê freq\hente, ainda, encon

trarern-ee lineaçõee, formando ângulos de l50, que podem ser explica-
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dae tal corno a egtrutura reticular da face (1I0)'

Fig. 66 - Estrutura zonada
ern gerninado(x40)



VI. ESPECTROSCOPIA

I. ESPECTROGRAF.IA DE ABSORçÃ,O ÀS NEOIAçöES INF'RA-
VERMELHAS

A claseificação do diarnante, aegundo oe tipoa, Ia, Ib, IIaeIIb,
é poeeível pelos eepectros de abeorção aos raios infravermelhoe. Ae fre-
{thências das vibraçõea, no retículo crietalino do diamante ideal, (tipo IIa)
devern ee estender, teôricarnente, de 1.400 cm-I até 300 crn-l(Sutherland,
Blackwell e Sirneral, Lg54). A dietribuição dae freqtlônciae fundamentaía é,
no entanto, mais difícil de precisar, e nern tôdae participarn efetivarnente
da abaorção, aParecendo, na realidade, bandae de absorção regultantes de

cornbinaçõeg desaae freqtlências. Aeairn, os diarnantea do tipo II, absorvem
nae regiõee de l.8oo.rrr-I e 200.rtr-l, gue correepondern às freqttênciae
fundamentaia, apreaentlndo, ainda, na região dae combinaçõea, picos deaþ
eorção entre l.8OO "*-l e 3.500 

"rn-1. Qualquer defeito crietalino que mo-
difique a sírnetria entre doie átomoe de carbono, pode originar freqüênciaa
diferentea, aob forrna de absorção anômala, abaixo de I.800 cm-l.

Ae bandae de absorção cornuns a todos og diamanteB, são atri-
buídas ao procesao fonon -z (de z.ooo a z. 500 .--l) e fonon-3 ( de 3. loo a
3.500 

"--t), eetando oe picog característicos localizados nag freqtlâncias
d.e 1,977, 2.o34, 2.160, 2,400'e 2.920.*-l (charette, rg6l;lvedephoL,l%l).

" Os diarnantea írnpuroe (tipoe Ia e Ib), apreaentam,absorção anô-
mala, entre 1.540 e 328 ch-l, e, rnesrno antee da subdivisão dos diamantes
do tipo I em Ia e Ib, Sutherland et al. (tlS+¡, já haviam notado que estasban
daa poderiam se eituar ern dois grupoe A e B, quanto à variação dag inten-
eidades relativas doe picoe de absorção. Dêete modo, ae bandaa do grripo A,
maie largaa e correapondentes aoe dianxantea Ia, localizam-Be ern 1.282 ,
I.2O3, 1.093 e 480 .*-1, enquanto que oe diamantes Ib, apreaentando o aig
tema de abeorção B, mostrarn picoe bern pronunciadoe em 1.426, L.3?z e

328 crn-l, absorvendo ainda, naa regiõee de l.l?1, l.oo3 e ?g0 "*-1. og
picoe obgervados a L.5ZO e 1.540.*-l parecem não se relacionar com ne-
nhurn doe tipoe consideradog.

53
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Oe diamantee IIb apresentarn as rnesrnae bandas de IIa e absor

vem quase contfnuarnente, entre 20.O.OO e 3.330 "rrr-1. Os picoe rnais defi-

nidoe (Wedephol, 1957), Localizatâûr-e€ ern 2.9I5, ?,809, 2.793 e 2,457
-Icrn

Os eepectros onde figuram apenas picos característicoe de eò-

rnente um tipo de diamante, são rararnente observadoE, ocorrendo rnaie co

mumente, a eobrepoeição,dae bandas de abeorção de rnais de um tipo' En-

tretanto, a atual claseificação dos diamantee, é procedente (Du Preez e

Raal, I965), poie a rnaioria doe criatais rnostra, nos espectroe, de absor-

ção IV. ou UV., a predornínância de urn tipo único'

O estudo espectro grâf.íco dos diarnantes provenientee do Triân-

gulo Mineiro, foi efetuado com 39 arnostras traneparenteE, de diferenteehá

bitoe e coloraçõee, corrr o objetivo de relacionar essaa propriedades com

oe tipoe já rnencionadoe. O inétodo experirnental utilizado e aplicável ao ma

terial bruto, Iimitou, no entanto, o tarnanho dae arnoetras, entre 0, I e 0r4

quilatee rnétricos, o que pode interferir na freqtlôncia doe divereoe tipoe,no

lote eetudado. Além disso, a irregularidade dos exernplares, provocando re-

flexões internae, pode originar interferências de pseudo-abeorçõee, o que

dificulta a interpretação dos diagramae, sern influir, contudo, nos resulta -

dos obgervadoe.
Nos espectrogramas obtidos, contpreendendo o intervalo de

4.OOO e 670 
"rrr-I, 

verificou-se a presença de picoe bern pronunciadoe e, eg

tre eeeas bandae, quase tôdas se situarn nas regiõee de absorção de cadati

po. No entanto, oe pico s a3.23Or 3. lO0, 3.32O e 8?0 "--lrobservados 
ern

pequeno número de arnostraa, parecena não ter sido anteriormente encontra

dos. A absorção ern 3.230 crn-l foi verificada ern apenas doie exemplaree

do tipo I, apreeentando faces (lOO) pouco desenvolvidae e coloração verde-

azulada. No entanto, nem tó'das as aûrostras azuíe ou verdes e mostrandofa

cee de cubo, absorvern negta frequência. A abeorção na região de3. I00cm'
parece não se relacionar corïr a côr ou cotrt a rnorfologia, e ocorre sòrnente

ern diamantes do tipo I. O pico a?.32O cûÌ I foi observado ern duas arno8 -

tras, urna de coloração verde-arnarelado e aepecto opaleecente, e outrapar

cialrnente recoberta por película transparente de có'r verde. Um eepectro,

obtido co¡¡1 o feixe percorrendo a parte incolor dêete últirno exemplar, não

apresentou absorção nesea freqllância. A abeorção a 8?0'.*-l foi verifica-
da ern arnoetrae gue apreeentavam inclusões rnicroecópicas, podendo, Por -
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tanto, ser explicadae pela presença de'geas impurezae.
A dletinção doe dianrantes I e II pode-ae efetuar pela aueência de

abeorção abaixo de 1.800 crn-1, nos diarnantee do tipo II (Figur a 67), gendo

poesível, no entanto, a ocorrência de típoe interrnediárioe, com bandas pou-
co Pronunciadae na região de 7 a9u . Os diamantee do tipo Ia e Ib (Figurae
68 e 69) podern diatinguir-ae quanto à inteneidade relativa doe picoa, a 1.370,

:f
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åq4
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Fig.6? - Eepectro de absorção ínfraverrnelho de diamante do tipo rr
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tr'ig.68 - Eepectro de absorção infraverrnelho de diarnante do tipo Ia

Comprimenfo de ondo (microns)
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t.281 e l.l?0 cm-t (* Preez e RaaI, 1965). Porérn, diamanteo apresen-
tando sômente ae absorções caracteríeticae do grupo B, não foram observa
doe, encontrando-se apenas oe tipoe interrnediárioe entre Ia e Ib, com pre-
dorninância do tipo Ib (tr'igura ó9). Muitos dôeteg diamantee são díficilrnen -
te caracterizadoe, pela equivalência dag inteneidadee relativas dae bandae
do grupo A e B e foram coneideradoe corlo tipos interrnediárioe (Figura?0)
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Fig. ?0 - Eepectto de absorção infraverrnelho de diamante interrnediário
Ia-Ib

Comprimento de ondo (microns) 
6

Os diamantes caracteríaticos do tipo Ia são mais fàcilmente encontrados e

oB espectmgramas rnostram a interferôncia quase deeprezível dae bandae
do eietema B.

A ocorrência doe diversoe tipoa, entre oe diamanteg do Triângu
1o Mineiro, é mogtrada na Tabela 5, onde ge nota a ausência de cristaig do
tipo IIb, não encontradoe no lote eetudado. Pode-se verificar, ainda, a fre -
qtlência anôrnala de diarnantee do tipo II, talvez explícável pelo tamanho re-
duzido das arnostraa, poíe os crietais rnenoe desenvolvidos eão fieicamente
oe rnaie Perfeitoe (Tolanaky, L967). Os diarnantes do tipo Ib, raroB entre
oa diamantee naturais' mostram-ee freqllentea nos exen¡plaree do Triângu-
1o, o que pode conetituir urn elemento Beguro para a sua caractêrízaçáo.

Freqijôncio (cm -

t2 t5 20



Tabela 5

Díetribuição dog diarnantee quanto ao tipo

Tipo

Ia

Ib

Interrnediário
Ia-Ib
IIa

Intermediário
I-II

Oe diarnantes, geralrnente do tipo I, podem apreeentar fluores-
cência azul ou verde, eendo as bandas de erniseão centradas em 4. l5O I e

5. O3Z 8, estendendo-se para regiõee de comprirnentos de onda rnaie curtos
(vritchett, t964).

. Cârca de 32ls das arnostrag do Triângulo Mineíro, quando eub -
metidas à radiação ultravioleta, rnostrarn fluoreecência azul, verde € ârrta-
relo-alaranjado, sendo, eeta últirna, taLvez devida à cauda de um terceiro
eieterna de erniesão, situado alérn do vieível, com centro ern ?. l4O .t,. Mui-
tae vêzea, a lumineecência parece concentrar-ae eûr pequenas áreaa¡ âo rê-
dor de inclusões, ou na superfície de contacto de gerninadoa.

Oe diarnantes que exibem fluorescência azul, na rnaioría incolo-
re8, aão geraknente fosforescentes, e êete catâtet se acentua nas amostras
que apregentam fluoreecôncia mais intenea. Em crietais verde-amareladog
ou branco-amareladoe, pode-aê encontrar a fluoreecência verde. Negte ca-
8o, eômente as atnoetrag que apresentarn forte lumineecência, eão tarhbérn
ligeíramente fosforegcenteg. A fluoreecência arnarelo-alaranjado, raramen
te obeervada, é pouco intenea e reetringe-Be a regiõee limitadas no crietal.

A tabela 6 rnoatta a díetribuição erzr percentagem doe diversoo
tipos de fluorescência. A precariedade do rnétodo experimental impediu
incluir os cristais que apresentam fluoreecôncia pouco intenaa, imperceg
tível pela eimplea obaervação. Dôste modo, urïr eetudo com maiores re-

I'reqllência (ern /o)

26

l5

Z. I.LUORESCÊNCTA, AO ULTRAVIOLETA

5?

38

l3



cursos, poderá revelar rnaior ocorrência de arnoetras fluorescentes.

Tabela 6

Digtribuição dos diamantea quanto à fluoreecência

Fluoreecência

Azul

Verde

Arnarelo -alaranjado

Freqllância (ern /o)

66

28

6

58



vt[. rNcLUsõEs

Ae inclueões ern diarnante são conhecidas deede o eéculo paaBa-

do e a sua identificação, até bem pouco tempo, era efetuada por eimples oÞ

eervação à lupa ou ao rnicroecópío, o que conduzia, rnuitae vêzea, a resul-
tadoe pouco Beguros. Alérn díeso, não havia preocupação ern se dietingui
rern aB inclusõea singenéticas, formadas sirnultânearnente corn o diarnante,
das inclusõee epigenéticas, originadae tta posterioritr e que preenchern fen-
dae e cavidades do hospedeiro. Dâete rnodo, a interpretação dae aseociaçõen
paragenétícae não poderia indicar, corrr segurança, ae condiçõee ambientee
na formação do diarnante.

lVagner (tlt+¡, attavés da microecopia óptica, identificou o diog
sídio e o piropo, cor¡r.o incluaõee freqtlenteg ern diarnantee sul-africanos.Sut
ton: (lg? l), eetudando diarnantee da rneerna região, acrescentou a granada,

a ilmenita, a olivina e a pirita, mencionando, ainda, corno inclueõee prová-
veie, o zircão e a rnica. Êstes nxinerais forarn por êle coneiderados inclu
sões preforrnadas, pois podern ocorrer corno hospedeiroe do diamante.A grg
fita e o próprio diarnante, tarnbérn encontrados, foram classificadoe corno in
clgsões contemporâneag.

Ern 1923, Colony deecreveu a presença de criataie de quartzo,
deeenvolvendo-ae juntarnente com rnaterial detrítico de coloração verde, ao

longo de planog de clivagerr, em diarnantes provenientes do Braeil.Estaae
eociação fê'z corn que Be acreditaese estar o diamante braeileiro genètica -
mente ligado a rochas ácidae (Guirnarãee, 1934).

Friedel (t9ZZ¡, deecreveu a ocorrência de grafita, já menciona
da por Sutton(192L); e a presença de magnetita, sob a forma de críetaie oc-
taédricos e magnéticos, foi notada por Spencer (L924).

Muitas inclusõee negrae, cornuns ern diarnante, segundo ïyil -
liams (tlZZ¡, devern ser partículae do rrragrna original, englobadoe pelo hoe

pedeiro. Êste Autor deocreveu, aIérn dog mineraie Jâ anteriormente citadoe,
aocorrência de piroxênio e rnica, de cornpoaição não determinada, ern dia-
mantee da .A.frica do Sul.

59
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Ern estudo sisternático, aplicando, porérn, apenas recuraoa óg

ticoe, Gubelin (t9SZ¡, claseifica as inclusões ern preforrnadae:olivina, grg
nada, enstatita, rnagnetita, diopeídio , zírcão, grafita, biotita, clorita e

flogopita; e contemporâneas: granada, crornoespinélio, rnagnetita, ilrnenit4
hernatita, zírcão, grafita e, talvez, enetatita, alérn do próprio diamante.No

rrresrno trabalho, o Autor ainda rnenciona a presença de quartzo, em dia-
mantee brasileiros, não eeclarecendo, contudo, tratar-se de inclueão Pre-
forrnada ou conternporânea.

A identificação das inclusõee, aplicando meios rnais seguros, foí
introduzida por Giardini e Mitchell (1953), quando se obeervou a presença

de crietaie de olivina orientadoa ern diamante, attavée da difração de raioe
X, eûrpregando-se o rnétodo de'W'eissenberg. Pouco depois, Autores rus-
sos (Futergendler, 1956 e 1958; Gnevuehev e Nikolaeva, t958; Orolof, L959;

Futergendler e Frank-Karnenetskii, l96l), tarnbérn confirrnararn, por difra

ção de raios X (rnétodo de Laue), a ocorrância de granada, diopsídior cro -
rnoespinélio, diamante, alérn da olivina, err arrroetraa doe depósitoe doe

Urais e da Sibéria. Orlof (1959), cita, ainda, a serpentina, a graf.íta e a

gouihitr, corno inclusõee epigenéticae
A coesita, variedade polirnórfica da silica, estável a altae preg

sões, pode tarnbérn ocorrer corno inclusão de diarnantes eintéticoe (Vit -
ledge, I96I).

Eppler (1961), ern trabalho eernelhante ao deeenvolvido por Gu-

belin (tlSZ¡, acrescenta a apatita, entre as inclusões. Porérn, a caracteri-
zação dêste rnineral, através apenas de urn de seus índices de

(=.1r 6585), é pouco segura e ainda não foi confirrnada ern diagramae de di-
fração de raios X.

A ocorrância de pirrotita, pentlandita e cohenita, em diamantee

eul-africanoB, foi notada por Sharp (L966), que as coneidera corno epigenéti

caa e talvez originadas pela exsolução de sulfetos rnais estáveis a altaspreg
sfres, incluídos pelo diarnante durante a cristalízação

Carnargo e Leite (tl0S¡, através da difração de raios X (método

da preceeeão), identificaraûr a olivina corrro inclueão de diamantes braeilei
ro s.

Utitizando tarnbérn a difração de raios X (rnétodo de Laue), Har-
rie (1968) identificou vinte e duas eepéciee rnineraie, corno inclueõee de

diarnantes da.A,frica do Sul, Ghana e Serra Leoa. As inclusõee aingenéticae

encontr:adas, forarn: diamante, coeeita, olivina, enstatita, granada, diopgj

refração
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dio, magnetita, ilrnenita, crornoespinélio, rutilo e brookita, sendo, eBtaB

duas úItimas, já citadas por Gnevushev e Nikolaeva (tfót). A" inclusões

epigenéticas forarn divididas, pelo Autor, em trâe grupos, corn diferenteg
modos de ocorrência:

a, agregadoe policrigtalinog ou crietaís alotriomorfos: goethita,

quartzo er po eelvelrnente, rnoecovita;

b. agregados policrietalinoe, deeenvolvendo-se ao redor de in'
clusõee singenéticas: grafita, pirrotita e pentlandita;

c. rninerais gue preenchern fendas e planos de clivagem: calci -
tã, hematita, caulinita, sellaita e xenotirna.

Oe rrrinerais dos dois prirneiros grupos encontraûr-se totalrnen-

te inclufdoa no hospedeiro, não se cornunicando com a superfície, atravéa de
.¿fendas vieíveie. Segundo o Autor, devern ser consideradoe epigenéticos, pe-

la sua instabilidade sob preseõee e ternperaturas elevadae, originados, tal -
vez, de proceasoa de exsolução ou traneforrnação polirnórfica.

Para a identificação das inclueões dos diarnantee do TriânguloMl
neiro, eelecionoü-B€, ao rnicroscópio e à lupa binocular, cêrca de 39 arnog

tras gue foran, poateriormente, eubrnetidae à difração de raios X.Êetes
exernplaies rnoetravam inclugões totalrnente englobadas pelo diarnante, não

se corïrunicando corn a superfície do críetal, por rneio de fendae observáveis,
r:reamo ao rnicroscópio, corrr aurïì.ento aproxirnado de 24O x, Dêete rnodo, ag

inclusõee estudadae podern ser tanto eingenéticas corrro epigenéticae, maa re
velarn sòrnente o rnaterial incluído pelo hoapedeiro, durante o creecirnento
dêgte. Ern algurnas arnoetrae, onde se observa, ao lado de inclueõee dêste

tipo, a presença de material detrítico, ern fendao ou cavidades, oB diagra
rnae de raios X podern rnostrar tarnbérn as raiae característicae de agrega
dos policriatalinos.

A'e inclusõee identificadas: olivina, granada, cromoespinélio,
pentlandita e diarnante, eerão deecritae a eeguir.

I. OLIVINA

Ae olivinas, principalrnente ag de compo sição química maia
próxima da forsterita, gão as inclusões heterogêneas mais cornuns, no dia-
mante. Ocorrern, geralmente como cristaie incoloree, é, quando bern de -
eenvolvidos (Or 5 rnrn no máximo), podern ser fàcilmente observados, rnes'-
mo à vieta deearrnada, conetituindo o que os garimpeiros denominam rrbô-

lhaerr, o que se deve ao aeu pequeno índice de refração ( 13 = 1,651), quando
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comparado ao do hoepedeiro (n = 2r4l). São raras as arnostrae de diarnante
que apresentarn sôrnente urn cristal incluído, sendo mais freqttente a pre-
sença de urn grupo de três ou rnaie indivíduoe, rnuitas vêzes isorientados(tr'i
gura 7l). Ern alguns diamantes, pode rrresrrro ocorrer urr gïande núrnero dee

sas inclusões, porém pouco desenvolvidas e associadas a inclueõeB negras,
não identificadas (figura 72). Apresença de olivina, sob a forrna de poeira
crietalina, já foi assinalada por Gnevuehev e tr'utergendler (tg0¡).

Fig. 7l - Inclusões de oli-
vina isorientadae

. (x 50)

I"íg.72 - Inclusões de oli-
vina aesociaclas
a inclueõee ne -
gras (x 80)

As inclusões de olivina, bern como outrae, podem provocar ten-
sões internaa no hospedeiro, devido aos diferentes coeficientes de dilatação
térrnica. Dôete rnodo, rnuitae delas ocorrern sernpre ¿ssociad.as a fendae
de teneão que se assernelharn, ao rnicroscópio, a inclueões negras de for-
ma placóide ou irregular. Se estas fendas ae desenvolveûÌ no hospedeiro, o
alívio de tensão pode provocar a fragrnentação do cristal incluido, 9u€ se

torna quase opaco (Figura 75). Estas tensões são reeponsáveis tarnbérn pe-

la birrefringência anôrnala do diarnante, o que dificulta a deterrninação do

caráter ûlono ou birrefringente da inclusão.

a. Morfologia

Os cristais incluídos apreBentarn, cornurnente, formae georné -
tricas definidae, segundo hábitos equidirnensionaie, tabulares ou alongados,
ocorrendo serrìPre urn arredondamento das areetag, devido talvez ao cresci
rnento segundo faces vicinais. Ê poseível, contudo, encontrarem-se crietaie
irregularee, que podenÌ aseurnir forrnas estranhaa (Figura 73), f.ato jâ res-
galtado por Eppler(1961). As forrnae equidirneneionais podern apresentar
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arestas bern pronunciadae e a face rnais desen\¡olvida nesses cristaie tern

forrnato pseudo-hexagonal (I'igura ?4). Os cristais tabularee jâ são rnaie
arredondados (Figura ?5), e, ern indivíduos alongados, pode.-se tarnbérn
notar o contôrno pseudo-hexagonal (Figura 76). Esta propriedade talvez se

ja o principal caráter distintivo da olivina, pois sernpre se observa, ao rni-
croscópio polarizador e corn nícois cruzados, extinção reta ou simétrica
noe cristaie tabulares e equidimensionais ou extinção a 35o da dÍreção de

rnaior desenvolvirnento no s cristais alongados.

f ig.73 -

tr'ig. 75 - Inclusões de oli-
vina tabular e alon
gada (r t6)

Quando eeparados do hospedeiro, oe cristaig de olivina fratu -
raûr-se fàciknente, e, ¿Jø¿o ao aeu pegueno tarnanho, foram mal sucedi-
dae ae teritativas para obtenção de rnedidae goniométricae. No entanto, pe-

1o menos nas inclueõee equidirnenaionais, urna das faces rnaie desenvolvi-
dae é (100), pela orientação da figura de interferância.

b, Difração de raios X'
Entre as ?30 arnoetrae estudadae, 3l díarnantee apreset¡tarrr, ao

microecópio, inclusões coûr as característicag acirna deecritas. Dentre êg

Inclueão de oli-
vina corn forrna
estranha (x 100)

I.íg.74 - Inclueão de oli-
vina equidirnen -
sional (x 100)
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tee exemplares, eeie forarn eelecionadog para o exatne aoa raios X (rnéto-

do da precessão): amostra 1( Río Douradoe); arnostra lI (nío Douradoe) ;

amoatra l3 (Rio Indaiá); arnostra l8 (sern procedância eegura);arno stra 34

(Rio Santo Inácio)f e arnogtra 35 (Rio Oouradinho), As dietâncias interpla-

narea e oe ângulos entre ae direções do retículo recfproco, deterrninadoe

sôbre diagrarnae de preceesão perrnitirarn a determinação dos índices dae

reflexões observadas, constantee na Tabela ? (página eeguinte), proceden-

do-se de maneira jâ deecrita anteriorrnente (Cap.II, Pg. l2). Neeta opera-

ção, utilizou-ee a projeção estereogrâfíca da forsterita, obtida cotlt oa vâ-

lôres angulareg tabuladoB Por Dana QeZOt¡.
Os rrdrrs observadoe poesibilitararr o cálculo das conetantes rg

ticulareg dae ínclusõee de olivina, aplicando-se, para o refinarnento dêe-

tes parârnetroB, o rnétodo gráfico-analítico (Carnargo e Inglez, 1967),1íg€

rarnente rnodificado. Por ôste rnétodo¡ a determinação dos parârnetros un!

tárioe de crietaie rômbicos é poseíveI, tornando-ee trêe reflexõee próxi

r¡¡as e de índícee quaiaquer, o que resulta nurn siaterna de três equaçõeeron

de ag incógnitag são ae constantea procuradas. Coneiderando-se, no entan-

to, a relação pararnétrica fundamental conÌo aproximadarnente conhecida(cg

ao de târrnos de s6ries ieornorfaa), âete procedirnento é dispenaável e os

parârnetroe podern ser obtidog atravée de apenas urrla equação. Aeeirn, to -

mando-se runa reflexão (hkl ) qualguer, é possível calcular as conetantee

reticulares pelae exPreesõea:

bo = dhkl,'N

"o = c.dnng.N

onde g e g eão os tôrrnoe da relação pararnétrica fundamental

gu€, no caso da forsterita é igual a 0r467 : I : 0r 58? (Dana,a:b:c,
LïZO? ),

Os parâmetros obtidos desta forrna forarn, poateriormente, ox-

trapolados, segundo o procedírnento normal do rnétodo gráfico-anallticorapóe

a verificação de sua aplicabilidade ern diagramas de preceseão (Carnargo et

aI., I969). O" df*, teóricos, calculadoe a partir dêetee parâmetros unitár.ioa

extrapoladoe e constantes na Tabela 8, são rnostradoe juntarnente corn os

dnng observados na TabelaT,onde ee pode notar a concordância corn oe da-

.o = a.dnO¡.N

eN=



Tabela 7

Dietâncias interplanares dae inclueões de olivina

Amostra I

hk obe

o2o 5,144
ozl 3,905
t0t 3,750
I I I 3,532
L20 3,50?
¡30 2,770
oz2 ?,,606

t3l z,5zo
tLz 2,471
t??, z, z8I
zlr z, 169

dhke ('E)

calc
5, I77
3, 895

3,736
3, 510

3,4gO
z,775
2,592
2,524
2,469
2,279
2, 16g

Amo stra I I

hk

021

r0t
130

ozz

TTZ

140

o23

t33
062

L70

dhkl (,8)

obe

3,976
3,735
Zr 76?,

2r 576

2,459
2r 244

L,854
1,619
1,478
1,393

calc
3, 890

3,720
2,765
2'r 579

2,456
z,247
1,857

r,617
l, 478

l'393

Arno etra l8

hk obs
ozl 3,977
l0l 3,725
ILZ 2,458
rzz ?,,269
all 2, t54
2,22 L, 748
240 1,74O
3L2 l,3g?
303 I, 242

244 I,134
334 1,036

Amo stra l3

hk

l0t
t20
I2l
oo2
130
l3l
LTZ
041
tzz
zIl
t32
222
240
?,4t
242
062
333
244

65

dhkr (Å)

dhkt (.E)

obs

3,74L
3,495
3, OZ4
3, 003
?,r 797
z,5lg
2,459
z,356
z,2go
2,, L65
2, O4o
1,759
L,755
l,6g2
1,509
1, 478
l, 163
I, 143

calc
3,877
3,725
z,457
z,267
2, 160

L,748
l,738
l,387
l, ?4L

I, 134

1r 036

calc
3,738
31 489
31 017
3, 003
2,774
z,5lg
2,46?
2,352
?" 276
z, 16g
z, o3g
1,755
l, 745
r,675
1,508
l, 482
I, 170
I, 138

Arno etra 34

hk

02t
t0t
rz0
tzz
o4z
202
240
r43
223
261
322
34t
063
303
244
t64
324

dhko (Â)

obs

3,903
3,737
3,485
2,273
r,945
r,962
1,74L
L,495
1,466
I, 353
1,353
1,315
l'295
L. Z4Z
l,136
lr og6
1,066

calc
3, ggl
3,733
3,485
?" 273
L,944
1,965
l, 742
r,495
L,467
l, 350
1,353
I, 3I6
I,296
l,244
l, 137
1,095
L, 066

Arno etra 35

hk

ttl
130

t12
042

l5t
z2z

z4r
333

352

dhk I (å)

obe

3,495
2,769
2,457
l,938
r,795
Lr 746

1,669
I, 165

L, 15?

calc
3,497
2,764
2,457
1,939

l,788
1,749
L,.670

l, 165

L,154



Tabela 8

Parârnetrog unitárioe extrapoladoe das inclueões de olivina

Arnoetra

I

t1

l3

I8

34

35

4,773

4r750

4,774

4,755

4,765

4,756

ao

t
t
t
t
t
t

o,0lo

0,007

0,0I0

0,005

0,005

0, 007

A corrrposição quírnica das ínclueões pode eer fàcilrnente deter-
rninada, a partir doe parârnetros da cela unitária, poís eetas constanteg au-

mentam, continuarnente, na rnedida ern que o Mg é eubetituído pelo I.e. Urn
doe métodoe utilizadoe nesta deterrninação coneiete ern obter-B€ o valor do

espaçanxento entre oe planos (tlO) e aplicá-1o na equação da curva deterrni-
nativa, estabelecida por Yoder e Saharna (I957), onde a conrpoaÍção é dada

por:

Fo (rnol flo) = 4233,91 - 1494,59. dt30

No entanto, âate processo utiliza og valoree de gômente dois
parârnetroe unitárioa e, deede que os diagramag de preceseão perrnitem a

medida de ao, bo e co, pode-ee obter a composição química da inclueão
corn rnaior segurança, atravée destae trâs conetantes.

A deterrninação, neste caso, pode eer efetuada gràfícarnente, co

nhecendo-ee, rra priorirr, ae constantes unitâtíae doe târrnos extremos da

eérie isornorfa da olivina (Yoder e Saharna, L957lz

LO, Z3Z

L0, zoz

L0, ¿zL

10, 187

IO, Zl5

10, lg0

c. Cornpoeição quírníca

bo

t
t
t
t
t
t

0,015

0,012

o,026

0,010

0r 0I0

0, 012

66

ó, 013

5,9?9

6,005

5, 983

5,999

5,983

co
+ 0, 010

t o, ooz

t o, ooe

t o, oos

t o, oo6

t o, ooz

Fo r sterita

"o t,tl 4,756 t o, oos

bo tÂl lo, t9s t o, oos

"o tRl 5,89r t o, oro

I'ayalita
4,8L7 t o, oo5

10,47? t o, oos

ó, IO5 t O, OIO
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Aeeirn, o parârnetro unitário da inclueão, obtido experirnental
rnente, colocado sôbre as curvas de variação de âo, bo u .o da olivina, corn
relação à eua coñrposição quírnica, pode, irnediatarnente, LocaLizâ-La den-
tro da série foreterita-fayalita.

Na Figur a 77(a e b) êete procedirnento é efetuado para cada urn
doa parâmetros das seis inclusões eetudadas. A composição média pode,
assim, ser obtida gràficarnente, pela reta mais próxirna dos trôe segnren -
tog determinadoe sôbre as curvae de variação de aor bo € co.

Dâete rnodo, pode-se verificar que as inclusõee de olivina têm
compoeição rnuito próxirna do têrrno rnagneeiano (Tabeta 9),havendo, me8-
trro, algurnaa, onde os parâmetros unitários são idânticoa aoB da foreterita
l0O % pura.Outras, târn cornpoeição variável, rnas as arnostrae rnaís ri -
cas ern I.e podern ainda ser íncluídae dentro do tôrmo crisolita (*t 

O, ,O
tr.eo, ,osio4)'

A confirrnação destae deterrninaçõee foi realizada corn a rnedi-
da dos índices de refração de uma dae Ínclueões(arnoatta 34), depoie de

destacada do hospedeiro. Os valoree obtidos pelo rnétodo da imeraão:ot=
1,652, F = I,668 e T= 1,686, colocadoe eôbre a curva de variação
deetae propriedadee corn relação à corrrposição quírnica da olivina(Deer et
aI., 1962), fornecerarn: MgO, 

9ZFeO, OgSiO4, o que concorda corn o dado ob
tido pelo s parârnetro e unitário s.

Tabela 9

Cornposição quírnica das inclueõee de olivina
Arno stra

I
It
l3
l8
34

35

A orientação da olivina,
vada por Giardini e MitcheIl (tlSf ¡,
gada na direção IttO ] do diamante,

tr'o r sterita(%)
80

98

85

98

90

98

d. Orientação

Fayalita (fl0 )

20

z

t5
2,

l0
2

no diarnante,
e a inclueão,
mo strava a

foi primeiramente obser
bem desenvolvida e alon

coincidência do plano(010),



Fig. ??a - Ðeterrninação gráfica da cornposição quírnica das inclusões de olir¡ina
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corn o plano (IlI) do hoapedeiro . A tzzão dêete deeenvolvimento epitáxico
foi interpretada por Hartrnan (1954), pela equivalência dae tranelações re
ticulares e dos ânguloe forrnadoe entre ae direções onde ee verificavam
as coincidências das translações. Posteriormente, Harris (19ó6), descre
veu urna nova orientação, onde o plano (010) da olivina também coincidia
cotrr o plano (IlI) do diarnante. Porém, o ajuete dos dois retículosrno pla
no coÍrutar aoe doie cristais, ee efetuava de rnodo diverso ao descrito ârr-
teriorrnente. O crescirnento epitáxico, neste caso, pode ser explicado de

rnaneira análoga, pela equivalência de tranelações e dos ângulos, nae di-
reçõee coneideradas. Harris, no rnesrno trabalho, ainda rnenciona a poe-

eibilidade de outras orientações epitáxicas, pela posição relativa dae re-
flexõee do diantante e da olivina, observada ern diagrarrras de Laue. Ern
1969, Camargo e Leite citararn dois outros tipos de oríentaçõee epitáxi -
cas: orientação A, onde (100) da olivina coincide corn (ttl) do diamante; e

orientação B, onde a coincidência se efetua entre os planos (001) da inclq
eão e (llt) do diarnante.

A orientação de Giardini e Mitchell (1953), foi obserüada na

arnoetra tl (tr.igura ?8), onde a inclusão de olivina se deeenvolve na dire-
ção [ll0] de urn octaedro de diamante que, por sua vez, se encontra incluí
do por um criatal rnaior. A orientação rnútua doe dois diamantes obedeceà
gerninação, segundo (lll). O ânguto de extinção nesse cristal alongado de

olivina ( l3 n [fOf ] = tso), juntarnente com oe dados obtidos dos diagra-
rnae de preceesão, perrnitirarn o reconhecimento desta epitaxia. Contudo,
pode-se notar ligeiro desvio, na coincidência dos planoe (Ilt) do hoapedei
ro e (010) da inclueão, na projeção eetereogrâfíca, obtida doe diagra¡nas
de preceeeão e que ûroetra a orientação mútua dos doie crietais (Fígura
79). Deevios de até lOo da orientação epitáxica teórica, foram já notados
por Harrie et aI. (1966),

A orientação proposta por Harrie (1966), foi encontrada na
inclueão alongada da amostra I (tr'igura ?5). o ângulo de extinção corn a

direção de rnaior deeenvolvirnento é tarnbém aproxirnadamente 35o, e a

projeção eetereogrâf.ica, efetuada corn baee nos diagramas de preceeeão,
revela urn desvio de cêrca de 8o da poaição de coincidência tedrica (figu-
ra 80).

Nae inclusõee das arno'strae 13, 34 e 35 (equidimeneionaie ou
ligeirarnente alongadaa), pode-se notar a coincidância doe planos lf OO¡aá
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Fig.78 - Inclusão de oli-
vina orientada,
segundo orienta
ção de Giardini
e Mitchelt,(1952).
(arnostra lt)

(too)
zonos principois do6livrno
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zonos principois do diomonte

(orienfoçcio observodo -omostro t)

(oot

rFi-
I

I
I
I
I
I
I
¡

\\, (o

'\.
\r. ,/.

,t\r',

.,X-;/' tì,
lt\ ,'l

.l-t¿

Fig.80 - Eetereograma rnoetran
do a orientação rnútua
da olivina e diamante
(orientação Harrie, 1966)
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Eíg.79 - Eetereografira mostran-- do a orientação rnútua
da olivina e diarnante

(orientação Giardini e
Mitchell, 1953)

Fig.8I - Diagrama de prg
ce88ao mo etran-
do a orientação A
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olivina e (ttl) do diamante (orientação A), o que também se confirma egt
diagrarnas de precessão para orientação doe crietais (Figura 8l). Eeta poe
eibilidade de epita¡cia foi já suepeitada por Harrie (tlOt¡, por ser a maie
cornpátivel corn a orientação dos tetraedros de SiO4 da olivina, cona rela-
ção aoe do diarnante (tr'igura 82). O desenvolvirnento epitáxico é tambérn

ï
Co

I

Fig.82 - T-etraedroe de sio4 e de diarnante, isorientados (orienta
ção A) =

bo 

-----o Mg OO aS¡

perfeitarnente juetificável, pela coincidôncia doe nóe reticulareB, em trôe
direções não cornplanares (Tabela 10). A extinção, neste caso, é simétri-
ca ou reta e, nas projeções estereográficas, a partir dog dados experimen
taie, podem-ee tarnbérn notar pequenoe deevioe da poeição de epitaxiaideal
(l.igura 83).

Tabela l0

DIAMANTE

Plano de coincidência
Direção I
Translação ern I (E)

Direção 2

Translaçáo ern 2

Angulo entre I e

Direção 3

Tranelação ern

(rÏr)
lorrl

17,64(7T Iorr1 )

Iz rÏl
30,59(?T Izrf1 )

900'

Irïr]
18, 54(3T 

I rft1 )

o
(A)

z

o
3 (A)

(l o0)

loorl
17,97(3T Ioor] ) t, s%o

Iolo]
30,60(3T [oro] ) o.,s%

9oo

I roo]
r9,04(4T 

Iroo] ¡ 2,7%
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Fig.83 - Eetereograma rnostran
do a orientação rnútua
da olivina e diarnante
(orientação A)

f

\ (oro

tt 

"'

o)

- 

zonos principois do olivino

zonos principois do diomonte

Outra interpretação para ôste crescimento orientado da olivina,
poderia considerar a coincidência dos planos (tff) da inclusão e (ttt) do

diarnante, poie o ângulo diedro teórico, entre os planos (tOO) e (133)da oli-
vina (igual a ?0o para a forsterita), é rnuito próxirno ao forrnado pelas fa -
cee (lll) e (tÏI) do diarnante.

No crietal tabular da arnostra I (figura 75) e na inclusão da

amoetra 18, se obeerva perfeito paralelisrno entre as faces (OOl) da olivina
e (ttl) do diarnante (orientação B), o que se pode comprovar no diagrarna

de preceesão (foto para orientação), mostrado na Figura 84. O desenvolvi-
mento orientado da inclusão pode tarnbém ser interpretado, corno nos casos

Fig. 84 - Diagrama de prg
ce a I áo rno stran-
do a orientação B
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anterioreB' pela igualdade das translações e dos ângulos, no plano cornu¡¡
aoe dois cristais (Tabela lt). A projeção eetereogrâfíca, poeaível atravée
dos diagranaas de precessão, revela o desvio de algune graue da poeição
teórica de coincidência, no caso da arnostra l8 (Figura 85).

Fig.85 - Estereograma rnoetran
do a oriãntação rnútuf
da olivina e diarnante
(orientação B)

Nog outros exernplares, contendo inclueões de olivina, êstes
cristaie'Parecern, tambérn, eBtar orientados, segundo um dos tipog acima
deecritos, o que se conclui pela eua rnorfologia e ângulos de extinção.

Tabela I I

.'r,'L-

Orie

Plano de coincidência
Direção I
Tranelação ern I (8)

Direção 2

Translação ern z til
Ânguloentrele?
Direção 3

Tranelação ern 3 (Â)

ta\\\

ao olivina tabular)

zonos principnis do olivino
zonos principois do diomonte

(orientoç,õo tedrico e omosFrol)
zonos principois do diomonte

(orienfoçõo observodo - omosfro tg)

(too)

Diamante
(ltl)
loïr l

zo, 16(8T [ofr1 )

ItZr]
13, ll(3T [rãrJ )

3oooot

Ir r r]
6, l8(r, [rll] )

Olivina
(oot)

Irão ]
?,0,9s(lT Il/o] )

[zÎo ]
¡3,95(lT Iz-io] )

2go 53'

Ioot ]
s,99(tr Ioor] )

Desvio

3,9%

6,4olo

3, Z%
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2. GRANADA

As inclusõee de granada são encontradas rararnente, noe dia -
rnantes do Triângulo Mineiro, No total dag ar¡aostrae eetudadaa, obeerva -
rârn-Be eòrnente trêà exernplaree que apresentavarn inclueõee dê'ete tipo :

arnostra 3ó (Rio Douradinho); arnostra 38 (sern procedência eegura) e

arnoetra 39 (Rio Indaiá).
.A'pesar de rnonorrefringentes, estag inclueões são dificilmente

identificadae apenas por via óptica, poie tal carâter é rnascarado pela bir-
refringância anômala do hospedeiro. No entanto, alguns cristais (arnoetras
38 e 39), podern apresentar coloração entre roaa e vermelho, o que talvez
eeja suficiente para distinguir a gra¡ada das dernais inclusões presentesno
diarnante, coneiderando que tais tonalidades eão mais corïruns nas graJradae

(Harris, 1968). A outra inclueão (arnostra 36), quando observada no inte -
rior do hoepedèiro, apreeentava-se incolor, sugerindo, à prirneira vieta,
tratar-se de olivina: suspeita reforçada pelo trábito eub-idiomórfico e alon-
gado. Depoie de destacada do diarnante, foi possfvel, no entanto, observar
a coloração arnarela-alaranjada, corn reflexos dourados, eemelhante à des

crita por tr'utergendler (tfSe¡ e Orlof (1959), errr gr.anadas de diarnantesrug
80 s.

O hábito nos outroe crietaia de granada, é tarnbérn sub-idíornór
fico e alongado, podendo-ge notar, ainda, o arredondarnento de algurnas
arestae. A forûra rornbododecaédrica, rnaie deeenvolvida na direção IOOt ] ,

e apresentando faces planas, Iisas ou eetriadae, pode ger notada na grana-
da incluída na aûroetra 36 (l'igura 86). A generalização destas observações
é, no entanto ineegura, em virtude do pequeno número de amoatrag eetuda-
das.

Fig. 86 - Inc1usão de gra
nada com f.a-
ces estriadas
(x 50)

Oe parârnetros unitárioe dae trâs inclueõeg foram determina-
doe ern diagrarnas de preceasão, corrro no caao dae olivinas. Ae dietâncias
interplanarea obtidas (Tabeta l2) poeeibilitaratrr o cálculo dos ao, que fo-
rarn posteriorrnente extrapoladoe pelo método gráfico-analítico (Tabela t3).



76

O" dtt 0 teóricos, calculados a partir destas constantes, são rnostradoe na

Tabela lZ, ao lado dos valores obgervados.

Tabela l2

Ðistâncias interplanares dae inclusõee de granada

Arnostra 36

ann¿ (,8)

hkl obs calc

4?O ?,606 2,606
521 Z, lZ5 2, 12?
440 ?,059 2,059
444 l,6gl t,6gl
642 t,557 t,556
741 I,432 I,434
840 1,303 L,3OZ
842 L,272 I,27t
g4t r, 176 r, 176

L0.42 I,063 I,063
880 l, ozg l, ozg

Arnostra 38

ano¡ (E)

obs calc

4,080 4,078
?,582 2,579
1,540 1,541
1,290 L,289
1,258 l,?59
1,070 1,071
l,053 I,053
l,0zo I, 0Ig

hke

2,ZO
4?O
642
840
842
864

r0.42
880

Tabela l3

Parârnetros unitáríos extrapolados e índices de refração das inclusões
granada

Arnoetra 39

hkl

420
52L
440
444
64?,
732
840
94L

10.42
864
880

L2.60
888

dhke (.8)

obs calc

2,578 2,574z,0gg z, Loz
2,037 ?,,034
l, 659 1,662
r,539 l, 538
L,463 I,462
1,288 1,287
l, 163 l, 163
1,050 1,051
1,069 lr 069
I, olg l, ol7
0,857 0,858
0,830 0,931

Na série isornorfa dae granadas, eôrnente a deterrninação do

parârnetro unitário ao não é suficiente para a sua perfeita identificaçãorvis-
to que se pode considerar a existôncia de cinco têrrnos princip.aisrrnaie fre-
q{lentee (Deer et al. , L96?)z alrnandina, andraditar groseulária, piropo e eg
peeaartita, o gue torna necessária, tarnbérn, para isto, a rnedida da denei-
dade e índice de refração. Tratando-ee, no entanto, de cristaie diminutoe

Arno stra

36

38

39

r1,647
I l, 533

ll,5ll

a
o

to,
to,
to,

orz
otz
0I5

n

1,78
,r:u

de
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(0,3 rnm no máxirno), a deterrninação da.deneidade é difícil e, dâete rnodo,

a cotrrposição química dae inclueões não pôde eer perfeitarnente eetabeleci

da.

Oe valoree de ao, juntarnente corn os índicee de refração, me

didoe nas arnoetrae 36 e 38 (tabela t3), poesibilitararn, no entanto, esti -
¡11ar a composição química deasas inclusõea, corn relação a três comPonen

tee, entre ag cinco principaie da eérie dag granadae. Utilizou-se, para is-
to, o rnétodo gráfiço, introduzido por Srirarnadas (t9SZ), partindo-se do

.¿'.prlnclpro que a rnaioría daa granadag (cêrca de 65lo) podern ser exPreBaag

com relação a apenae trêe daa cornponentes acinxa citadas. Os resultados ae

sírn obtidos, r¡rostrarn diversas conrposições quírnicas cornpatíveis corn aa

conetantes utilizadas na sua deterrninação. Verifica-8e' entretanto (Tabela

l4), que quase tôdae ae interpretaçõee possíveie indicarn a predominâncía

do têrrno rnagnesiano (piropO), seguindo-lhe, em ordern decre9cente, as

cornponentee ricas errr tr'e (alrnandina) e Ça (andradita). O diarnante 39 foi

preBervado para eetudos futuros e, por eeta razã'o, não .ee deterrninou o

índice de refração da granada nele inclufda. O parâmetro unitário dêste

crietal ("o = II,5If å), indica, no entanto, a predominância dae compo -

nentee ferro-naagnesianas cujoe parâmetrog variarn de ll ,46 8' (piropo) a

ll, 53 I l"urr"rrdina).

Tabela 14

Cornpoeição quírnica dae inclusões de granada

%%To%%
Arno etra Andradita Alrnandina Piropo Eapeesartita Groseulária

-105040
36-385I-11

92566

38

A orientação de granadas incluídae ern diarnante jâ foi obaer-
vada por tr'utergendler e Karnenetekii (tlOt¡, por rneio de difração de raioþ

X. Neste caso, verificou-ee eôrnente a coincidência das direçõet ItOOJ ¿o

3Z

?,6

ll

50

57

63

IO

tl
40
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diamante 
" ItOOlda inclusão, pois T[tOOìda granada(= ¿ I l, 60.8,¡"o"tusponde a

l0/3 de T[fOO]do hoepedeiro(=a lI, ägÁ,); sendo o desvioigual a 2,S%.Opara-
leliemo entre oe planos(lIl)do diarnante e(lI0)da granadafoi tarnbém notado
por Eppler(t961),através da rnicroscopiaóptica. A equivalência de translações
é tambémposeível:l1r roJd" granada(= a 16, 40 f,), equivale a 8/3 ae T[t I l] do

diamante(= t 16,48Ã), corn discordância de apenas O,5%.

As granadas incluídas nos diamantes do Triângulo Mineiro, på
recesr tarnbérn eetar orientadas.Contudo,o nrÍ.rnero reduzido de arnostras estu-
dadae torna inseguro tomar corno gerais os tipos de orientação observados.

No diagrarna de precessão rnostrado na Figura 8?( Arnostra
39), pode-se notar o perfeito paralelisrno entre as zonas IlÏO]do diarnante
. IZTt]da granada e, neeta zorra,, observa-se, ainda, a proxirnidade dospla
nos (001) do hoapedeiro e (0lI) da inclusão. Estes dados, colocados eûlpro
jeção estereográ,f.ica (Figura BB), rnoetrarn, de outro lado, a coincidência da

direção It tfJda granada e It tO]do diarnante, sendo o desvio, de aproximada-
.-omente 5 .

I

I

I

I

\
\

I
I

zonos principo¡s do diomohte

zonos principois do gronodoI'ig.8? - Díagrarna de pre
cessao rnostran-
do a orientação
da amostra 39(ori
entação A) - Estereograrrra mo stran

do a orientação rnútua-
da granada e diamante,
arno stra 39(orientação
A)

longo dêstes eixos é tarn-
muito próxirna (de evio de

Karnenetekii (t961).

F.ig.88

A equivalência das translações, ao

bém verificada (Tabeta l5) e tal interpretação é

t0o) da orientação observada por tr'utergendler e
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Tabela 15

Orientação A (arnostra 3t)

Plano de coincidência
Direção I
Translação ern r t.El

Direção 2

Tranelação ern 2

Ângulo entre I e

Direção 3

Translação ern g t,El

Diarnante
(oor¡

I tÏo]
55, 44(l r. T [01] )

IrroJ
zo, L6(4.T 

[r ro] )

9oo

loorl
iz, t3(9.T [oorl )

Granada
(ol r)
IzÏr)

s6, Bz(z.T IzTrl

lr rïJ
zo, 09(1. T Ir rT]

900

Iorr]
32,80(2. T [or 11 )

o
(A)

2

De svio

zr 5%

O,4%

2r 0%

Urna outra orientação poaeível, para ae inclusõee de granada,
pode ser connprovada pelo diagrañra de precessão da arnostra 36 (tr.igura89),
onde se observa a coincidência das direçõea ItlZl do hospedeiro. ItZtJ ¿a

inclueão. Oe dados obtidos neete diagrarna podem fornecer duae interpreta-
ções poeeíveis, para a orientação rnútua dos doie cristaie. Nurna delas (fi -
gura 90), pode-se observar a coincidôncia dos planos (Ïtt) do diamante e

(Ïll) da inclusão, o que tambérn se verifica no diagrarna de preceesão da

Fig.89 - Diagrama de pre
ceasao mostran-
do a orientação
da arno stra 36
(orientação B)

amoetra 38 (I'igura 9l). .{" partir dêste diagrarna, a orientação rnútua doe
dois cristais pode, igualmente, ser interpretada de duas maneiras e u¡¡a
delae coincide corrr urna dae interpretações do diagrarna da arnostra 36.Nes







Tabela l7

Ðistâncias interplanaree das inclusõee de cromita

Arno atra ?

dhko (Â)

hk¡ obe calc
llt 4,780 4,794
22,0 2,932 2,936
3tl 2,5o5 2,503
z?2

4oo 2,075 ?,076
333

stt L,597 1,598

410

53t
533 1,266 r,266
6ZZ

444

642

553

73L

8OO i, O4O 1,038
662

840

844 0,848 0,848

Amo etîa 6

dr*t (

obs

2,94L
2,508

o.
A)

calc

Amoetra I

2,942
?,508

dhks (8)

obs

2,95r
2,5r3
z,4og
2, 088

t, 608

r,476l,47O

8Z

calc

2,' 954
2,5r8
z,4lL
2,088
1,608

1,477

Arnostra 33

dhko (Å)

L,47L

obs

4,79L 4,794
2,93L 2,940
2,50r 2,506
2,396 ?,400

L,597 I, ó00

L,467 1,470

1,403 r,405

Tabela l8

Parârnetroe unitárioe extrapolados dae inclueõee de crornita

calc

I,206

1,088

L, 206

1,087

0,

0,

L, Z5Z

I, Igg
I, ll0

Amoetra

?,

6

I
33

958

932

1,253
l, zoo

I, I l l

0, 958
o,934

L, O8Z l, 082

8,304
8,32
8, 353

8, 313

ao

t
t
t
t

0, 005

0r 0l
0, 005

0, 005
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gramas de raios X, mostrando a isorientação dos dois cristais (Futergen -

dler e Frank-Karnenetskii, t96l) e o desenvolvirnento epitáxico obedecendo a

estae condiçõee, foi tarnbérn verifícado, eûr arnostras do Triângulo Mineiro
(tr'igura 94). A epitaxia, neste caeo, pode igualrnente eer explicada pela equi

valência das translações reticulares: T^[tOO] d" crornita (l g,32 &)é igual

a z/l de T [roo] do diarnante ( = 8,33 Ã).

Fig.94 - Diagrarna de prg
cessão rnostran-
do a íeorientação
da crornita e dia-
rnante

Urna outra orientação, ainda não citada anteriormente, e en-

contrada ern apenas urn exemplar (arnoetra 33), é sernelhante à descritapa

ra as inclueõee de granada (arnostras 36 e 38). A projeção eetereogrâfíca,

poesível atravée dos dadoe de precessão, mostra o paralelisrno entre oepla

nos (Itf) dos doie cristaie. A igualdade de trarrelaçõea, neste plano, e ag

direçõee coincidentes congtarn na Tabe1a 19.

Tabela 19

Orientação da crornita (arnoetra 33)

20,

Cromita
(Tr r)
I rÏzJ

20,33(l.T [rTzJ

IzrtJ
20, 33(1. T [ztt]

[ïr rl
43, r4(3,T 

[Tr rl

Plano de coincidôncia
Direção I
Translação em I (Â) 20,

Direção 2

Tranqlação em z (.8,)

Direção 3

Translação em 3 (Â)

Diamante
(Ï1r )

loÏr l
l6(4. r loÏrl

ltorl
r6(4. T [rorl

[Ît t]

Deevio

0,9%

o,9To

0,31043,26(7.T [Trr] )



84

4. PENTLANDITA

A pentlandita foi identificada ern sôrnente unra allrostra verde-

azulada, selÌl procedência segura (arnostra l5), que, quando observada ao

rnicroscópio, apresentava apenas inclusões negras, aendo, algurnasrde con-

tôrno triangular. Estas inclusões ocorrerì', tambérn, enl rnuitos diarnantes

que, quando subrnetidos à difração de raios X, não apresentarn inclusõeshe

terogêneas. Ae irregularidades, na superf.ície do hospedeiro, irnpossibili -

tararn rnaiores inforrnações e, considerando-se, ainda, .a apequena intenei-

dade das rnanchas de difração da pentlandita, observada nos diagraûlas de

raios X, pode-se concluir que se tratarn de cristais pouco desenvolvidos, o

que talvez tenha irnpedido a sua observação direta aorrnicroscópio'
lO, OB Å. desta inclusão, foi obtido pela rné-

dia dos valôres calculados a partir das distâncias interplanares, deterrnina

das sôbre diagrarnas de preceesão (tr'igura 95), onde tarnbérn se observa o

desenvolvirnento isorientado dos dois cristais. Esta epitaxia é possívelrpois

T IrOOì- da pentlandita (l tO,80 Å.) equivale a 3'T [f OO] do diarnante ( =

f O, Zf Ï), com discordância da ordern de Orj%.

Fig.95 - Diagrarna de pre
cessão rnostran-
do a isorientação
da pentlandita e
diarnante

5. DIAMANTE

Ae inclueõee de diarnante não deverrr ser consideradae como in

clueõee pròpriarnente ditas, pois o que ocorre na realidade é um sirnpleezo

nearnento ou gerninação, durante a cristalízaçáo. No caso de gerninaçãorpe-

lo rnaior desenvolvirnento de urn dos indivíduoa, urn PaÊsa a englobar o ou-

tro. Cristais de diarnante, incluídos no próprio diarnante, eão visfveie sô -

rnente quando arnboe os indivíduos apresentarn coloraçõee diferentes, o que

não ee observou noe diarnantes do Triângulo; ou quando o diarnante incluído
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se apresenta recoberto por inclusõea negras (tr'igura 96). No entanto, rrr€s-

mo aegim, é difícil a observação do cristal incluído, pois, geralmente, a

recobertura é apenae parcial. Quando o capeamento edvolve totalrnente a in

cluaão, eeta pode ser fàcilrnente confundida cotlr outrag inclugões opacas

(cromita ou magnetita) (F.igura 9?). Algumae vêzes, a Presença do cristal
íncluído é verifícada eòrnente sob a lâmpada de guartzo, quando ee pode no-

tat a fluoreecêncía da inclueão, no interíor do hoepedeiro não fluoregcente.

Fig.96 - Inclueão de dia-
rnante parcial -
mente recoberto
(x a0)

Fig.9? - Inclueão de dia-
rnante totalmen-
te recoberto (x
r 30)

As inclusões de diarnante ee orientam em relaçäo ao hoepedei

ro e, neste caso, o desenvolvimento é paralelo ou obedece à gerninação, ee-

gundo (lll). Ern nenhurn dos casoa estudadoe, ag inclusões eão dispostaaao

acago.

6. INCLUSöNS NÃO IDENTIF.ICADAS

Dtrrante os trabalhos de identificação de inclusõeB ern díarnan-

tes do Triângulo Mineiro, a rnaioria doe cristais eshldadog não revelou, sob

oe raloa X, a presença de inclueõee heterogôneas. Quando obaervadoa ao

rnicroacópio, ôstee exernplares rnoatravarn, no entanto, ínclusõec negraB ,

com reflexoa rnetálicoe e forrnas variáveíe, rnaa geralrnente acículareerpla

cóidea ou irregularee (tr'igura !8). Ae ínclueõee placóides sernpre ee oríen-
tam paralelarnente ao plano (lll) do hoepedeíro e podem desenvolver for-
mas geométricas definidas, apreaentando contôrno triangular ou hexagonal

(tr'igura 99). A orientação é, também, verificada naa lnclueõee aciculareg
(tr'igura 100) e, negte caso, ocorrern alongadaa, aegundo [f fO] do diarnantp'

As inclusõee irregulares lernbram fendas ou fraturae de tensão (Figura f 01)



tr.ig.98 - Inclusões negras- irregulare s(xS0)
¿

tr'ig. 100 -Inclusõe e ne -
gras aciculares
e orientadas (x
roo)

Fig. 102-Inclusõee dietri- buidasern (ltI)
do diamante(x 65)

Fig.99 - Inc1usões negras
corn contôrno tri
angular (x t50) -

Fig. l0I -Inclusõe s ne -
gr ae(fratur ae de
tensão) (x 50)

Fig. 103 -Inclueõeg.ao longo- da euperffcie de
contacto de gemi -
nadoe (x 130)

e, algurnas vêzes, forrnarn-se pelo agrupamento de pequenas inclusões pla-

cóides ou acicularea, que podem-se dietribuir paralelarnente a (ttI) do hoa

pedeÍro (!.igura IOZ). Êete último tipo de inclueão é comum ern cristais que
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apresentam a associação das formas simples {rrr} , {rro} e {roo}, rnrl-
garmente denorninado s rrcascudo sil.

A análise quírnica de urna destae inclusões (placóide e de con-
tôrno irregular), obtida na rnicroeeonda da Caetaing (electron microprobe),
revelou sòmente a presença de carbono, podendo-se concluir, dieto, que
devern ser de grafita, já verificada por Harrie (tlOe¡, ou devem reeultar
sirnplesrnente de defeitoe cristalinoe, originadoe durante o cregcirnento do
crietal de dÍarnante. Esta úttirna euposição talvez mais viável pode ser coûr
provada não eó pela ausência dae reflexõee caracteríeticae da grafita, em l6
arnostras eehrdadas Por difração de raios X, corno pela ocorrância freq{len-
te destas inclusõea negrae, ao longo da superfí¿íe de contacto de gerninados
(Figura 103), f.ato jâ notado por Slawson (1950). Êeteg defeitos talvez pudee
serrr ser interpretadoe corno graf.íiização parcial, o que foi admitido por
Fríedel (tllZ¡, para ae variedadee negrag de diarnante. Neate cago, eeria
poesível registrar-Be a presença de grafita, ern diagrarnaa de raíoe X, dee
de que egta ocorra errr crietaie relativarnente deeenvolvídoe.

Outras inclusõee não identificadas, porérn rnenoe freqllentea
que as primeiras, Parecenr tarnbérn tratar-ee de rnaterial hornogôneo. São

Pequenas rrPintaerr eeféricas (figura lO4), eituadae próximo da superfície do
hoepedeiro, corn diâmetro máximo de 0, I rnrn, coloração verde-azulada ou
caetanho-averrnelhada e bordoe indistintos, o gue taLvez indique a contínui -
dade do meio óptico. Eetasrrpintasrr, principalrnente ae de côr verde-àzú,L,
Provocam forte birrefringôncia, bern caracterizada, no diarnante circundan
te (I'igura 105). Ern geral, ocorrem ieoladas, mas podem agrupar-eê, che-
gando a recobrir, parcial ou totalmente, o hospedeiro (l'ígura 106).

Os exernplares que apresenta¡Tr ôete tipo de inclueão, quando eub
metidoe à difração de raios X, rnostrarn sòrnente a presença dae reflexõee
do diamante, tazão pela qual eetas rtpintaatt devem constituir apenas regiõea
do diarnante sob a influência de teneõee, talvez originadae pela presença de
impurezas. A análise quírnica de elernentos rnenores, ern diamantes que
aPregentarn eetas inclusões verde-azuladae, revela, de fato, teoree ahôma-
loe de Fe e Si (Gnevuehev e Kravtsov, l96t). No entanto, urna outra hipóte -
se (Bobryevich et al., 1959), ae considera corno rebultado de radioatividade
natural. A preeença de figurae superficiaie circularee (rnicrodíecos)coÌn pe
guena cavidade eituada exatarnente no centro parece eatar aeeociada a
estas inclusõee (Figura lO?), o que taLvez apóie a Bupoeíção da radioatividq
de.
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tr.ig. 104-rrPintasrr verde -
azuladas(nícois
paralelos)(x 50)

Fig. 106-trPintasrr reco -
brindo parcial -
rnente o diarnan
te (x 50)

f ig. I05 -rrPintasrr verde-
azuladas (nícois
cruzados (x 50)

Fig. I 07 -t'Pintasrbesocia -
dae a rnicrodis -
cos (x 100)



vrrr - coNcLusöps

A paragênese secundária, revelada pelos satélitee, foi exaus-
tivarnente estlrdada por Hussak (t9I?), quando descreveu 56 eepéciee rnine-
ralógicas que ocorrern juntarnente colrr o diarnante, errr jazídaa aluvionaree.
Esta paragêneee, que parece rnais ligada a rochae metarnórficas ou magmá
ticas ácidas, e ainda o fato de se terern encontrado inclusõee de quartzo
ern diarnantes brasileiros (Colony, L9Z3), fizerarn corrì que se afastasse a

hipóteee da origern ultrabásica (Guimarães, 1934). No entanto, Huesa(19l?),
já havia ressaltado a caaualidade destas associações, devidae eirnplesmente
à sernelhança das densidadee dos rninerais constituintes.

Os rninerais satélites identificados no presente trabalho¡ quar¡[
zot calcedônia, lirnonita, pirita, zircão, ilrnenita, rutilo, granada, rrragne-
tita e cromita, forarn já citados por Hussak (t9l?). Observou-ee, entretan-
to, a predorninância de urna ou outra deetas eepécies, de depósito para Aepá
sito, fato também notado por Huegak.

I. PARAcÊNnsn PRIMÁRIA

A paragênese prirnária, obtida pelas inclusõee singenéticas do

diarnante, pode indicar, corn rnaior segurança, a natureza da rocha rnattí2,
poia ôetee minerais, muitae vêzes orientadoe epitàxicarnente no hoepedeiro,
forarn englobados durante a sua crietalização.

A aseociação doe rnineraia eingenéticoe, identificadog corno in
clueões noB diamanteg do Triângulo Mineiro: olivina (forateríta), granad{pi
topo) e crornoespinéIio (rnagnesiocrornita), é poeeível sòmente ern rochae
ultrabásicas (Deer et al. , 1962'), revelando, portanto, r¡m ambiente bem d!
verso do sugerido pela aasociação secundária.

A pentlandita, considerada por Harrie (1968) corro inclueão g
pigenética e originada pela exeolução de sulfetos maie eatáveis a preseões
elevadae, é tarnbérn encontrada ern rochae ultrabásicao, juntarnente com a
pirrotita, o que indica ocorrência de fenôrneno análogo.

89



Os diarnantes do Triângulo Mineiro eão, sob o ponto-de-vista
morfológico, rnuito sernelhantee aoe diarnantee aluvionares da.Á.frica ( O,r-
bangui-chari) (Polinard, r9?3) e URSS (sibéria) (Prokopchuk et al., 1964),
onde tarnbérn ee verifíca a predorninância de cristaie rombododecaédricoa,
corn arestas curvas e faces arredondadas.

O rnesrro se obgerva quanto às figurae de euperfície. As fei-
ções superficiais mais fregtlentes, nos diarnantes do Triângulo, aão tam -
bém cornuns ern críetais de outras procedênciaa. No entanto, algumas dee-
tas figuras (tr'igurae 52 e ól - Capítulo V), não fora¡n ainda deecritae em
diarnantee de outrag localidades.

As propriedadea eepectroscópicas (absorção ao IV.ou fluoree-
cência ao UV.) aão tarnbém análogas às de outroe diarnantes e talvez amaior
ocorrância de diarnantes do tipo Ib entre as arnogtrae do Triângulo, aeja um
ponto de dietinção irnportante, pois pode indicar urna crista!ízaçáo rnais rá
pida, não perrnitindo a disposição do nitrogênio ern plaquetas (Du Preez e

Raal, 1965). No entanto, esta conclueão deve ser confirrnada por estudoe
posterioree, que possibilitern rnaior cetteza eetatística deeta freqllência anô
rnala.

A mestrra aerrrelhança se verifíca corn relação às inclueõea mi-
nerais.Na Tabela 20, pode-se observar a correspondância dos parârnetroe
unitárioe dae inclusões de diarnantes ruggoe e gul africanos, ao lado das
rneslTraB conetantee, deterrninadas nas a¡Trostras do Triângulo Mineiro.

Tabela 20

Parârnetroe unitários dae inclueões de diamante

2. ESTUDO COMPARATIVO

90

Inclusão

Olivina

Granada

Cromita

Parârnetro
Unitário (8)

d,
o

b
o

co

CLo

ao

^Á,frica

4, ?3-4,74
LO,2l -rO,2Z
5,99-6,01

11,50-11,65

8, Zg -9,5

URSS

4,'.10-4,78
LO, ?5 -lO, 3?

5,gg-ó,05

11,51-11,84

8,28-8,3I

Triângulo
Mineiro

4,75 -4,7?
10, Ig -I0,23
5, gg-6,01

ll,5I-tt,65

8, 30-8, 35



A paragêneee primária e a grande analogia corn oe diarnantea
de outras ocorrências no estrangeiro, cuja origern jâ estâ, estabelecida, su

gere gue oe diarnantes do Triângulo tenharn igualmente origem eernelhante,
e a ocorrência de rochae ultrabásicae na região (Forrnação Patoe), poderia
talvez ligar-se, direta ou indiretarnente, aos procesaos genéticoa do diarnan
te.

A preeença de formas arredondadas, denotando a diesolução na
tural do diamante, pode indicar, de outro lado, gue a compoeição quírnica
do magrna oríginal deva ter-se alterado, tornando o ambiente suficíenternen
te oxidante, propiciando a corroeão. As ûresrnas forrnas poderiarn tarnbérn
ter-se originado por ftuhrações da preseão, durante o proceBso de deeenvol-
vimento.

Podern-se, ainda, estímar as condiçõee de preseão e ternpera
ttrra, no rrrortrento da cristalização, através da paragêneee primária.Aocor
rência, nurn rnesrno hospedeiro, de crigtaie de olivina, ao lado de granada
ou crornoeepinélio (figura 108 e Figura 109), faz eugerir que o eieterna:

foreterita + eepinélio + coeeita ---r piropo

eeteja ern equílíbrio, o que ee pode confirrnar, tarnbérn, pelaa obeervações
de Harris (f968). Êste Autor já havia notado, além das aegociaçõeg acima
citadaa, a ocorrência de olivina, juntarnente corn enstatita, o gue indica o

equilíbrio
? f.orsterita -'--= coesita + enetatita

A variedade polirnórfica da sÍlica estável a altas preesõeB, ên-
contrada ern diarna¡rteg africanoe, deve ocorrer tarnbérn noe diamantee do

Triângulo Míneiro.
Desta forrna, a curva de equilíbrio, construfda corn base na

equaç ão terrnodinâmic a

3. CONSTDERAçóES Sôsng A ORIGEM

9r

onde:

a oF = (a H)!ge - r(as)!r, + Prv = o

A OF = entalPia livre

(a ullrB = diferença de entalpía de reação

ta s)lg8 = diferença de entropia de reação
A V = difere a de volurnes rnolareg
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