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RESUMO 

 

As áreas alvo do presente estudo encontram-se localizadas em Santa Elena de Uairén, Município 

Gran Sabana, região sudeste do Estado Bolívar, nas proximidades da fronteira entre a Venezuela e o 

Brasil, especificamente na Bacia do Rio Caroní, sub-bacia do Rio Icabarú. A região pertence à porção 

venezuelana do Escudo das Guianas, onde estão presentes as províncias geológicas de Roraima e 

Cuchivero. A metodologia empregada começa pela seleção e coleta das amostras, destacando-se que com 

a finalidade de garantir a sua procedência as amostras de diamante foram adquiridas diretamente nas áreas 

de explotação, coletados nas margens dos rios Icabarú, Uaiparú, Surucún e Mosquito. A caracterização 

mineralógica consistiu no estudo das propriedades físicas e químicas de 2.000 amostras de diamante entre 

as variedades gemológica e industrial, o peso médio dos cristais variou de 0,2 a 1,50 ct, não sendo um 

número expressivo a ser considerado, uma vez que para os depósitos da região reportam-se uma produção 

de diamante de quilatagem mais elevada. Seu peso específico é representado no intervalo de 3,50 a 3,52, 

sendo essa variação fruto da presença de algumas inclusões minerais e de defeitos cristalinos. Por meio de 

microscopia óptica foram estudadas as seções superficiais do diamante permitindo sua caracterização 

macroscópica. Predominam os octaédricos, seguido dos dodecaédricos, cristais geminados policristalinos, 

além de exemplares irregulares, subarredondados e fraturados. No que tange à cor, 37% são incolores, 

20,5% amarelos, 14% castanhos, 5%verdes, 3% pretos, da amostras estudadas 7,5% apresentam capas 

verdes e 3,5% apresentam capas marrom. No estudo morfológico dos exemplares molicristalinos 

analisados se determinou que 57,3% de cristais são irregulares; 11,5% de rombododecaedros; 10,0% de 

octaedros; 7,8% de octa-rombododecaedros (formas intermediárias entre o octaedro de faces planas e o 

rombododecaedro de faces curvas); 5,0% de fragmentos de clivagem; 4,2% de agregados cristalinos; 1,5% 

de geminados e 1,5% de cubos. As demais categorias morfológicas presentes incluindo o cubo 

piramidado, combinações variadas entre cubo, octaedro e rombododecaedro, formas pseudotetraédricas e 

diamante policristalino (carbonados, ballas), ocorrem em frequências abaixo de 1,0%. A grade maioria 

apresentarem figuras de dissolução nas superfícies, o que indica que foram submetidos aos processos de 

dissolução a altas temperaturas. Com a aplicação do método de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) mediante a aplicação da técnica de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), foram estudadas 

as superfícies dos cristais de diamante, o que permitiu a interpretação dos fenômenos, processos e/ou 

eventos quer seja de crescimento, corrosão ou dissolução. Foi possível efetuar o reconhecimento de 

figuras superficiais dos tipos trigons, quadrons, crescimento em bloco, crescimento laminar, estrias, 

sulcos e colinas (protuberâncias ou saliências arredondadas), o que permitiu estabelecer a evolução 

morfológica partindo do octaedro primitivo e passando por fenômenos de dissolução para formas 
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transicionais (111)+(110), (111)+(hkl), proporcionando hábitos rombododecaédricos (110) e 

hexaoctaédricos (110). A partir de análises de Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) foram obtidos dados que permitiram a classificação espectral do 

diamante a partir da determinação do conteúdo de nitrogênio. Os resultados obtidos indicam as seguintes 

porcentagem 6% corresponde ao tipo IIa, 2% ao tipo Ib, 18% ao IaA, 26% ao tipo IaB e 48% ao tipo 

IaAB. A metodologia utilizada para analisar às características estruturais dos cristais de diamante da 

região consistiu na integração dos métodos analíticos de catodoluminescência (CL), fotoluminescência 

(PL) e espectroscopia de ressonância paramagnética electrónica (EPR). Foram determinados defeitos 

estruturais atribuídos à presença de nitrogênio e vacâncias como, por exemplo, o defeito (N-V) o qual foi 

determinado em vários cristais. Analisando os diamantes de cor marrom observou-se que esses contêm 

pouca ou nenhuma impureza, porém sendo diamantes puros sua cor pode ser ocasionada por 

deslocamentos estruturais, conhecidos como deformações plásticas, que são rupturas na simetria de 

translação da rede cristalina. Os cristais de coloração amarela apresentaram um conjunto de espectros 

diferenciados, que provam que os defeitos presentes devem-se à presença de impurezas de nitrogênio 

formando diferentes centros de cor. O primeiro grupo é formado por cristais onde ocorrem principalmente 

os centros do tipo P1, um segundo grupo onde ocorrem principalmente os centros N1 e N4, um terceiro é 

representado por cristais cujos principais centros são o P2. E um quarto grupo onde os cristais apresentam 

espetros que permitem reconhecer um centro N2. Também foram identificados centros S=1. As inclusões 

minerais presentes nos cristais de diamante, foram analisadas mediante espectroscopia micro-Raman 

sendo que foi possível identificar inclusões de olivina, granadas e grafita. Mediante analises de micro-

Raman foi determinada uma microinclusão de chaoíta (C – sistema hexagonal) que permite deduzir que a 

mesma possivelmente pertence a relicto da presença de inclusões gasosas de CO trapeada no interior de 

microcristais de diamante, sendo que a atividade decorrente da temperatura e pressão de confinamento, 

localmente produziriam a modificação da estrutura cristalográfica do diamante (cúbica), para hexagonal, 

segundo hibridizações do tipo sp3 (chaoíta). A partir das análises de fotoluminescência (PL), 

catodoluminesência (CL) e ressonância paramagnética eletrônica (EPR) determinaram-se defeitos na 

estrutura cristalina dos carbonados atribuídos a formação de plaquetas de nitrogênio associada a 

deslocamentos internos, fato que sugere atuação simultânea de cisalhamento (esforço dirigido) associado 

ao aumento da temperatura, resultando em condições favoráveis para deformação plástica de diamantes e 

para a conversão dos centros A para centros B no manto superior. O estudo das amostras de minerais 

pesados permitiu estabelecer três associações mineralógicas maioritárias: zircão-hematita, ilmenita-zircão 

e hematita-ilmenita. Nessas amostras, foram identificadas altas concentrações de ouro, esse distribuído ao 

longo de toda a região de Santa Elena de Uairén. Também foram identificados minerais fosfáticos, tipo 

Terras Raras, tais como a florencita. 
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ABSTRACT 

The target areas in this study are located in Santa Elena de Uairén, Municipality of Gran Sabana, 

southeastern region of the Bolivarian State, near the border between Venezuela and Brazil, specifically in 

the Caroní River Basin, Icabarú River Sub-basin.  The area belongs to the Venezuelan portion of the 

Guyana Shield, where the geological provinces of Roraima and Cuchivero are.  The methodology 

employed starts by collecting and selecting the samples. It is important to highlight that in order to ensure 

their origin, the diamonds were obtained straight from the exploration areas, i.e. at the Icabarú, Uaiparú, 

Surucún, and Mosquito River banks.  Mineralogical characterization consisted in studying the physical 

and chemical properties of 2.000 diamond samples among the gemological and industrial varieties. Their 

average weight ranged from 0.2 to 1.50 ct, which is not a significant number because the deposits in this 

area have reportedly produced diamonds of higher carat weights.  Their specific weight is represented in 

the 3.500 to 3.520 interval. This variation derives from the presence of a few mineral inclusions and 

crystal defects.  The superficial sections of the diamonds were studied using optical microscopy, which 

allowed the morphological characterization. Microscopy revealed the predominance of octahedral, 

followed by dodecahedral, polycrystalline geminated crystals, as well as irregular, subrounded and 

fractured samples. As far as color is concerned, 37% are colorless, 20.5% yellow, 14% green, 5% brown, 

3% black, 7.5% are green-coated and 3.5% brown-coated. In the morphologic study of diamonds 

molicristalinos determined that 57.3% of crystals are asymmetrical, 11.5% of rhombic dodecahedron), 

10.0% of octaedro, 7.8% of combinations intermediate  between octahedrons, of plain faces and rhombic 

dodecahedron of rounded faces, 5.0% of cleavage fragments, 4.2% of aggregates crystalline; 1.5% of 

geminados and 1.5% of cubes, The others categories morphologic including tetrahexahedroids 

combinations varied between cube, octaedro and rhombic dodecahedron, pseudo-dodecahedron forms and 

diamonds pollycrystaline (carbonado and ballas), presenting in  frequency low 1.0%, The majority  

presented figures of dissolution on the surface features, this indicates that they underwent dissolution 

processes at high temperatures.  Using the Scanning Electron Microscopy (SEM) method and the Energy 

Dispersive Spectroscopy (EDS) technique, the diamond crystal surfaces were studied. This allowed us to 

interpret the phenomena and the growth, corrosion or dissolution processes/events. It was possible to 

recognize superficial figures such as trigons, quadrons, cluster growth, layer growth, grooves, and lumps, 

which allowed determining their morphological evolution from the primitive octahedron, passing through 

dissolution phenomena to transitional forms (111)+(110), (111)+(hkl), providing rombododecahedral 

(110) and hexa-octahedral (110) habits. The Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis 

obtained chemical composition data that allowed the spectral classification of diamonds based on nitrogen 

content determination. The results obtained showed the following percentage: 6% corresponds to type IIa, 

2% to type Ib, 18% to IaA, 26% to type IaB, and 48% to type IaAB. The methodology used to analyze the 
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structural characteristics of diamond crystals from this area consisted in integrating the 

Cathodoluminescence (CL), Photoluminescence (PL), and Electron Paramagnetic Resonance 

Spectroscopy (EPR) analytical methods.  Structural defects attributed to the presence of nitrogen and 

vacancies such as (N-V) defect were determined in several crystals.  The analysis of brown diamonds 

revealed that they have little or no impurities. However, since they are pure Diamonds, their color can be a 

result of structural displacements, known as plastic deformations, which are disruption in the crystal 

network translational symmetry.  The yellow crystals showed a set of different spectra, which proves that 

the existing defects are due to nitrogen impurities in different forms of centers.  The first group is made of 

crystals in which mainly type-P1 centers occur, the second group with types N1 and N4 centers, and the 

third group is represented by crystals whose main center are type P2.  There is also a fourth group, in 

which the crystals show spectra that allow indentifying an N2 center. Centers S=1 were also indentified. 

The mineral inclusions present in the diamond crystals were analyzed using Micro-Raman spectroscopy, 

which allowed the identification of olivine, grenade, and graphite inclusions. Micro Raman analyses 

determined a micro-inclusion of chaoite, which allows us to conclude that it belongs to remains of CO gas 

inclusions trapped within diamond micro-crystals. The activity resulting from the confinement  

temperature and pressure modified the crystallographic structure of the diamond, from cubic to hexagonal, 

according to hybridizations such as sp3 (chaoite). Based on Photoluminescence (PL), 

cathodoluminescence (CL), and Electron Paramagnetic Resonance (EPR) analyses, we could determine 

that the defects in the crystal structures of the carbonated attributed to nitrogen platelet formation 

associated to internal displacements postulates a simultaneous shear forces (directed strength) associated 

to increased temperature. This resulted in favorable conditions to diamond plastic deformation and 

conversion of centers A to centers B in the upper mantle.  The study of heavy mineral allowed stipulating 

three major mineralogical associations:  zircon-hematite, ilmenite-zircon, and hematite-ilmenite.  In these 

samples, high concentrations of gold were identified, which is spread along almost all the Santa Elena de 

Uairén area. Phosphate minerals, rare earth type, such as florencite were also identified.  The Multivariate 

Statistical Analysis methodology using discriminant functions is applied in order to separate individuals 

(samples) into groups with similar characteristics, according to the different measurements carried out.  In 

other words, it is a multivariate statistical analysis to verify how the elements are grouped and better 

describe their behavior in similar groups or groups with affinities.  
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde a década de 60 do século XX, estudos abrangendo os depósitos diamantíferos do 

estado Bolívar (Venezuela), vêm sendo desenvolvidos por diversos autores, como por exemplo, Mc 

Candless (1965), Reid (1973), Cassedanne & Cassedanne (1976), Baptista & Svisero (1978), Calvo & 

González (1992), Channer et al. (1997), Kaminsky et al. (2000), Araujo (2000), dentre outros, 

envolvendo aspectos geológicos e mineralógicos dos depósitos aluvionares associados aos kimberlitos 

que hospedam tais mineralizações. No entanto, esses estudos, em sua maioria, referem-se à zona de 

Canteras El Toco, na região de Guaniamo. As demais ocorrências de diamante da região são lavradas 

sob a forma de garimpo, trabalho esse coordenado por meio de cooperativas mineiras, cujo poder de 

investimento em pesquisas geológicas específicas é muito restrito. Dessa forma, se encontram dados 

disponíveis tanto para os corpos kimberlíticos de Los Indios, Area 024, Candado e La Bicicleta, 

quanto para os depósitos aluviais de Quebrada Grande, Ringi-Ringi, Chihuahua e La Centella 

(Kaminsky et al. 2000). 

1.1 – CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DO DIAMANTE NA VENEZUELA 

Os primeiros cristais de diamante encontrados em território venezuelano provêm do Rio 

Caroní na década de 20 do século XX. Os trabalhos de explotação de diamante começaram em 1931, 

quando se acharam os pláceres no Rio Caroní. As primeiras descobertas diamantíferas realizadas na 

região da Gran Sabana datam de 1924, nas proximidades do Rio Uairén, onde em 1927 fundou-se o 

município de Santa Elena de Uairén. Todas as ocorrências diamantíferas dessa região estão 

relacionadas com os sedimentos do Grupo Roraima, uma extensa unidade Pré-Cambriana, constituída 

por conglomerados, arenitos, lutitos e diabásios que ocupam grande parte da região sul do país. 

Provavelmente, a origem do diamante aluvionar esteja diretamente associada com os conglomerados 

basais dessa unidade (Tabela 1.1). 
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Tabela 1.1 – Síntese dos dados históricos da exploração de diamante na Venezuela (Mc Candless (1965), Reid 
(1973), Cassedanne & Cassedanne (1976), Baptista & Svisero (1978), Calvo & González (1992), Channer et al. 
(1997), Kaminsky et al. (2000), Araujo (2000), Meyer et al. 1993, Channer et al 2001) 

Data Evento Histórico 

1883 

Houve o suposto descobrimento de diamante no Distrito Betijoque, Estado Trujillo, pelo Engenheiro 
de Minas Cristófero Dacovich e que, posteriormente, obteve uma concessão mineira por parte do 
governo. Dacovich, conforme documento oficial expressou o seguinte: “...dos resultados obtidos após 
três dias de exploração na mina (...) pode-se dizer que: no primeiro dia de exploração (...) obteve-se 
como resultado oito quilates em diamantes. No segundo dia (...) obteve-se vinte e oito quilates de 
diamantes, de distintos pesos e formas e no terceiro dia (...) obteve-se quinze quilates em diamantes 
com distintos pesos, formas e várias classes, prevalecendo a ocorrência de octaedros, hexatetraedros 
e tábuas (maclas)...” 

1904 Caduca a concessão outorgada a Cristófero Dacovich (8 de fevereiro). 

1913 
Primeiro registro da presença de diamante na Guiana especificamente, no agora desaparecido 
povoado de Paviche (inundado pela represa de Guri). Tem-se o início de uma modesta exploração de 
diamante. 

1915 
É outorgada a primeira concessão mineira com o nome de Nieves, localizada no povoado de San 
Pedro de las Bocas. 

1926 A produção de diamante se estabiliza, tomando um ritmo contínuo e ascendente. 

1931 

Primeiro grande corrida do diamante na Venezuela, devido ao descobrimento das jazidas de Santa 
Elena de Uairén, efetuado por garimpeiros brasileiros. Em consequência ocorreu uma invasão dos 
mineradores locais a essa região, terminando em fortes conflitos entre os garimpeiros locais e 
estrangeiros. 
O governo restabeleceu a ordem ao desalojar os garimpeiros brasileiros. A partir desse momento, 
surgem novos descobrimentos nas localidades de La Patria, La Esperanza, El Polaco e Guri. 

1933 
É estabelecida a primeira companhia de diamante, conhecida como Minera El Pao C.A. Esta empresa 
absorveu a concessão Nieves e se dedicou à exploração dos jazimentos El Pao e La Fortuna. 

1940 a 
1942 

San Pedro de las Bocas se converte em um centro diamantífero, caracterizado pela alta qualidade do 
diamante tipo gemológico. 
É encontrado o diamante El Libertador, na quebrada El Polaco (1942), o qual chegou a pesar 
154,15ct, sendo descoberto por Jaime Hudson, o Barrabás. 
O diamante foi vendido à empresa norte americana Harry Winston por US$63,000 e dividido em três 
pedras de quarenta, dezoito e nove quilates, respectivamente, em lapidação esmeralda e uma de dois 
quilates em lapidação marquesa. 
Sabe-se que a maior delas foi vendida, em leilão público, por US$185,000. 

1943 
Finalizam as operações da Compañia Minera El Pao. 
Ocorre a segunda corrida do diamante ao serem descobertas novas regiões diamantíferas na região de 
Urimán, Avequi e Capaure. 

1945 
Novas concessões mineiras são outorgadas na região de Paraytepui. A produção nessa zona não 
começou senão no ano de 1948. 

1952 a 
1953 

Novos descobrimentos nas regiões de Cinco Ranchos e Rio Icabarú. 

1954 a 
1955 

Ocorre a terceira corrida com os grandes achados na região do médio e alto Paragua, nas zonas de 
Casabe, El Caruto, Manare, Oris, Uraima, Aza e Chiguao. 

1955 a 
1960 

Ocorreu uma grande queda na produção de diamante. 

1961 
Ocorre a quarta corrida do diamante, com a descoberta das famosas jazidas do baixo Caroní, nas 
regiões de Caruachi, Playa Blanca, Rio Claro e Merey. 

1965 
O governo nacional, através do ministro do antigo Ministério de Minas e Hidrocarburos, 
implementou os primeiros mecanismos reguladores sobre as atividades de exploração do diamante. 

1968 
Começa a ser explorado a grande jazida de San Salvador de El Paúl, nas proximidades do Rio 
Parupa. 

1971 
Ocorre a quinta corrida do diamante, considerada a maior de todas, ao identificar a província 
diamantífera de Cuchivero, na região dos rios Guaniamo e Cuchivero. A zona é determinada a de 
maior potencial produtor no Estado Bolívar. 

1982 
São descobertas as primeiras camadas kimberlíticas na região de Guaniamo, pelos pesquisadores 
Baxter Brown, Cooper e Drew, na bacia do Rio Quebrada Grande. 

1998 
A datação dos kimberlitos, indicam uma idade média de 710Ma (Channer et al. 1998), o que permitiu 
derrubar a hipótese de que as Rochas do Supergrupo Roraima seriam a fonte do diamante dessa zona. 
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Em 1969 foi descoberto um novo distrito diamantífero, na porção noroeste do Estado Bolívar, 

em “Quebrada Grande”, afluente da margem direita do Rio Guaniamo, não estando sua origem ligada 

aos sedimentos do Supergrupo Roraima. A baixa relação diamante gemológico / diamante industrial 

indicava uma fonte próxima para o novo distrito diamantífero, assim, em 1987 foi coletada, na região 

de El Candado, uma amostra de kimberlito constituindo uma intrusão pós-orogênica de idade 

Transamazônica (711 ± 24Ma) (Meyer et al. 1993, Channer et al 2001). 

O Rio Caroní representa uma das drenagens mais significativas enquanto aluvião 

diamantífero, juntamente com os principais tributários que recortam a Gran Sabana. Os teores 

diamantíferos aumentam nos vales profundos do Grupo Roraima com concentrações similares às de 

Urimán, Avequi, Parupa e San Salvador de Paúl. A presença de jazidas diamantíferas 

aluvionares foi descrita até a desembocadura do Rio Antabare, desse até as proximidades do Rio 

Tuyucay, o Rio Caroní diminui seu teor diamantífero até tornar-se estéril. 

Quando se analisa a origem primária do diamante na Venezuela, levanta-se a hipótese da 

existência de enxames de pequenos pipes kimberlíticos mineralizados que se distribuem por toda a 

área de ocorrência do Supergrupo Roraima, o que viria a explicar a uniformidade da grande 

distribuição do diamante. Outra teoria liga ao diamante de Roraima aos kimberlitos do oeste Africano, 

que seria uma conexão anterior à deriva dos continentes. 

Deve-se ressaltar ainda, a existência de duas zonas produtoras de diamante relacionadas aos 

distritos diamantíferos venezuelanos. A primeira refere-se à região de Dachine (Guiana Francesa), 

onde o diamante localiza-se em rochas komatiíticas do Cinturão de rochas verdes Inini, da Província 

Paramaka, que datam do transamazônico e onde são encontrados microcristais de pouco valor 

econômico. 

A segunda zona produtora de diamante refere-se aos aluviões próximos aos conglomerados de 

Roraima em San Salvador de Paúl que destaca-se por uma produção de mais de dois milhões de 

quilates; a região de Icabaru destaca-se por produzir cristais de diamante com os maiores e melhores 

tamanhos, pureza e valor; além dessas localidades destaca-se ainda a localidade produtora de Los 

Frijoles, dentre outras, etc. Atribui-se que o diamante dessa zona esteja contido, originalmente, nos 

conglomerados basais do Grupo Roraima (Reid 1972), pela erosão de kimberlitos diamantíferos de 

idade pré-roraima, localizados a S-SE do Brasil e Gana, na África.  

A produção diamantífera vem crescendo numa progressão constante há mais de quatro 

décadas, aumentando muito nos últimos anos depois da descoberta do importante Campo de 

Guaniamo. A região produtora, que se estende sobre toda a bacia do Rio Cuchivero é conhecida com 

diferentes nomes, tais como: Rio Guaniamo, Quebrada Grande e a Quebrada Las Minas. 
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Os trabalhos de explotação de diamante começaram em 1931, quando se acharam os pláceres 

no Rio Caroní. A maior parte do diamante da Venezuela vem da região de Guaniamo. Ali, o diamante 

é encontrado em sedimentos aluviais no leito do Rio Quebrada Grande e seus afluentes, em aluviões 

dos antigos cursos de alguns rios, em depósitos eluviais, nos conglomerados da Formação Roraima e 

também nos kimberlitos. Nesta região foram descritas rochas kimberliticas, mas todos os depósitos 

diamantíferos estão associados à planície aluvionar do Rio Quebrada Grande e seus principais 

afluentes, rios esses que constituem a zona de maior produção no distrito de mineração de Guaniamo. 

Nesta região, têm-se dois tipos de ocorrência de cascalho diamantífero cuja separação está baseada no 

intemperismo de rochas ígneas (diabásio) como, por exemplo, na Mina Salvação, onde ocorre uma 

argila verde-azulada, proveniente da decomposição desta e de outras rochas ferromagnesianas 

(Cassedanne & Cassedanne 1976). 

Embora algumas investigações tenham sido realizadas acerca dos aspectos geológicos e 

mineralógicos dos depósitos diamantíferos aluvionares, no Estado Bolívar, cerca de 90% dos depósitos 

diamantiferos conhecidos na Venezuela não possuem estudos específicos de caracterização 

mineralógica e genética dos cristais (Figura 1.1). 

Parte significativa dos depósitos diamantíferos no território venezuelano está associada a 

rochas sedimentares do Supergrupo Roraima. As dificuldades inerentes à identificação de fontes 

primárias associados a esses depósitos se devem a escassez de registros bem preservados, sobretudo 

em função dos processos superimpostos de fragmentação e acresção crustal, erosão, transporte, 

alteração intempérica e recobrimento dos corpos magmáticos por processos sedimentares posteriores. 

Os cristais de diamante associados aos sedimentos são os únicos registros dos processos que 

ocorreram desde sua formação, no manto, até os ciclos de redistribuição sedimentar na superfície. 

Nessa situação, o diamante é usado como guia para caracterização dos eventos geológicos 

relacionados ao próprio mineral. 

Sabe-se que o diamante, assim como os minerais satélites que o acompanham, guarda uma 

assinatura geoquímica do ambiente geológico no qual foram formados. Desse modo, a caracterização 

químico-mineralógica desses, bem como o estudo das inclusões cristalinas contidas nos cristais de 

diamante e o tratamento estatístico dos dados, auxiliaram em traçar as assinaturas típicas de cada 

depósito, levando ao conhecimento de sua origem o que, por conseguinte, contribui para a 

caracterização geológica-genética dos depósitos de Santa Elena de Uairén, Gran Sabana. 
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Figura 1.1 – Localização e distribuição das jazidas diamantíferas da Gran Sabana, sudeste do Estado Bolívar (modificado de PDVSA 2004). 
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A partir dos dados obtidos foram efetuados vários tipos de classificações de natureza 

acadêmica, que permitiram correlacionar as áreas estudadas entre si, e também entre distritos 

diamantíferos de outros países. Finalmente, os dados obtidos foram correlacionados com 

classificações gemológicas utilizadas no comércio internacional do diamante, tornando-se evidente 

que os critérios utilizados nas classificações gemológicas na realidade estão baseados nas 

características físicas do diamante. 

1.1 – OBJETIVOS E METAS 

Na literatura geológica do Estado Bolívar, os trabalhos disponíveis sobre as ocorrências 

diamantíferas são poucos e abordam, de modo geral, aspectos da geologia regional, estratigrafia, 

tectônica e petrogênese. Contudo, descrições detalhadas e dados estatísticos que agrupem as 

características químico-mineralógicas, geológicas e gemológicas do diamante são praticamente 

inexistentes. 

Com relação às condições acima citadas, o objetivo principal do trabalho foi realizar estudos 

pormenorizados sobre as características químico-mineralógicas de diamantes detríticos que ocorrem 

na região de Santa Elena de Uairen. Especificamente dos coletados nas concessões mineiras estudadas: 

Mawariton I, II, III e IV, Lote C1, C2, C3 e C4 (Mosquito), Uaiparú Uno, Uaiparú Dos e El Polaco II, 

que compõem o centro mineiro de Buena Vista de Uaiparú; La Maricutana (Los Caribes), Zapata Uno, 

Zapata Dos, Trompa I, Los Brasileros, que compõem o centro mineiro de Icabarú e El Polaco II, 

Codsa B e Codsa C, que compõem o centro mineiro de Surucun. 

Como objetivo complementar, tem-se a proposição de modelos que possam servir de base 

comparativa para caracterizar a geologia e a origem que envolve as jazidas desse bem mineral na 

região. Relacionando as características tanto ao diamante propriamente dito, como aos seus minerais 

satélites, procurou correlacioná-los à(s) rocha(s) fonte(s). 

Em relação às principais propostas, apresentam-se, especificamente, os objetivos dessa 

investigação à continuação: 

• realizar a caracterização morfológica e das feições de superfície do diamante; 

• realizar a caracterização mineralógica macroscópica dos cristais de diamante coletados na região 

de Santa Elena de Uairén; 

• caracterizar o comportamento das propriedades químicas do diamante, a partir de análises de 

fotoluminescência, Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier e 

presença de defeitos e impurezas (presença elementos químicos diferentes á composição do 

diamante). 
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• estudo do conteúdo de elementos radiativos presentes nas capas e pontos spot das amostras de 

diamante 

• classificar tipologicamente os cristais de diamante da região de santa Elena de Uairén em base à 

presença ou ausência de nitrogênio como impureza na estrutura cristalina do diamante 

• efetuar a correlação dos defeitos cristalográficos com a cor macroscópica dos cristais de 

diamante. 

• caracterizar mineralogicamente os concentrados de bateia visando o possível reconhecimento de 

fases minerais diretamente relacionadas com as fontes primárias do diamante, em particular 

objetivando a identificação dos minerais satélites; 

As principais metas alcançadas com essa pesquisa são descritas a seguir: 

• caracterização comparativa entre a química e a mineralogia dos cristais de diamante e os dados já 

existentes referentes aos depósitos diamantíferos da Venezuela; 

• determinação das condições geológicas de formação dos depósitos diamantíferos e suas relações 

com as paragêneses minerais presentes nos corpos kimberlíticos descritos na região de Guaniamo; 

• comparação entre os dados já publicados e os obtidos neste estudo, referentes à área em questão e 

às áreas similares descritas na literatura internacional, como ferramenta auxiliar na interpretação 

genética dos depósitos diamantíferos da região de Santa Elena de Uairén. Por meio de métodos 

estatísticos discriminantes foi possível propor um modelo genético para tais depósitos 

diamantíferos e 

• por meio da caracterização gemológica dos cristais, propiciar condições do melhor 

aproveitamento comercial desse bem mineral por parte das cooperativas mineiras. 

1.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E VIAS DE ACESSO 

A região alvo deste estudo pertence ao Escudo das Guianas, porção venezuelana, onde se 

localizam as províncias geológicas de Roraima e Cuchivero, localiza-se na porção extremo sudeste da 

Venezuela, abrangendo a bacia do Rio Surucun, até o povoado mineiro de Icabarú, entre as 

coordenadas 4º40’ e 4º20’, de latitude norte, e entre 61º22’ e 61º45’, de longitude oeste. As áreas do 

eixo Santa Elena de Uairén – Icabarú encontram-se localizadas especificamente no Município 

Autônomo Gran Sabana, do Estado Bolívar, à sudeste de Santa Elena de Uairén, nas proximidades da 

fronteira entre a Venezuela e o Brasil, bacia do Rio Caroní, sub-bacia do Rio Icabarú (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 – Localização das concessões de diamante amostradas nessa pesquisa (modificado de Bellizzian 2001). 
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Devido à sua posição geográfica, a área de estudo, conta com uma via de acesso principal, 

constituída pela estrada nacional El Dorado – Santa Elena. Existe ainda, um aeroporto adequado para 

pequenos aviões e helicópteros, que se encontra localizado na saída do povoado em direção ao BV-08, 

fronteira entre Brasil e Venezuela. Adicionalmente, o acesso à área de estudo pode ser feita por meio 

de uma estrada não-pavimentada que une o povoado de Santa Elena de Uairén ao povoado mineiro de 

Icabarú, passando pelas localidades de El Pilón, Platanal, Surucun, El Bajo, Campo Grande, Mata de 

Cuchillo, La Colonia Maurac e Santo Domingo. 

A partir do aeroporto de Santa Elena de Uairén sai uma estrada em direção a Icabarú, em 

direção a oeste, localizando-se, primeiramente, sobre rochas do embasamento metavulcânico e 

posteriormente sobre arenitos do Grupo Roraima, nas proximidades do Rio Surucun. 

O principal centro urbano da área de estudo é a cidade de Santa Elena de Uairén, o restante da 

área está composto por pequenos vilarejos, em sua maioria de origem indígena, ou mineira, tais como: 

Maupaquem, San Antonio Maurac, Santo Domingo, Guara, Campo Grande, Paritepui, La Colonia, 

Icabarú, Uaiparú, Los Caribes, etc. 

1.2.1 – Localização e descrição das minas (concessões) estudadas 

Para a presente pesquisa foram amostradas 20 concessões mineiras da região de Santa Elena 

de Uairén, sendo que a localização e acesso as mesmas encontra-se descrita a seguir. 

As concessões Mawariton I, II, III, IV têm como principal acesso a estrada vicinal Santa Elena 

– El Dorado, até o quilômetro 55, a partir daí toma-se as trilhas de acesso, por aproximadamente 24km 

até as concessões. O acesso à área pode ainda ser realizado por meio do Rio Kukenan, por um trajeto 

de aproximadamente 12km a partir do quilômetro 55, feito em uma chalana com capacidade máxima 

de 3.000kg. Neste caso, cada uma das concessões Mawariton consta de 250ha. 

O acesso à concessão de Perro Loco se dá, também, por meio da estrada vicinal Santa Elena – 

Icabarú, até a localidade “La Fortuna”, nas proximidades do povoado indígena de Bajo Amarillo no 

km 60, a partir daí o acesso é realizado por meio de uma trilha adaptada a veículos com tração por 

aproximadamente 10km. Essa mina abarca uma superfície de aproximadamente, 513ha, divididos em 

três subáreas, a primeira, com 35ha, encontra-se limitada pelas coordenadas B1 – 498139N e 

639657E, B2 – 497615N e 639825E, B3 – 497001N e 639474E, B4 – 497602N e 639207E; a segunda, 

com 109ha, está limitada pelas coordenadas B1 – 495676N e 640175E, B2 – 496650N e 639625E, B3 

– 497125N e 640475E, B4 – 496150N e 641025E; a terceira subárea, apresenta 370ha, limitada pelas 

coordenadas B1 – 496125N e 641725E, B2 – 487800N e 640450E, B3 – 498825N e 642065E e B4 – 

497125N e 643100E. 

A concessão Lote C ou Mosquito possui uma área de 5.000ha. Encontra-se localizada à 

sudoeste do Estado Bolívar, no município Gran Sabana a 90km da cidade de Santa Elena de Uairén. 
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Geograficamente, localiza-se no vale do rio Mosquito, afluente do Rio Kukenan, pertencente à bacia 

do Rio Caroní. A sul do mesmo encontra-se o Rio Characatepui. A localização do polígono que limita 

a área se dá pelas coordenada B1 – 542186N e 679232E; B2 – 537186N e 679232E, B3 – 537186N e 

689232E e B4 – 542186N e 689232E. Localiza-se na Folha Apoipó, em escala 1:50.000. O acesso à 

concessão pode ser realizado partindo-se de Mawariton, a aproximadamente 12km à sudoeste, pelo 

Rio Kukenan; a partir do povoado de Santa Lucía, localizado no km 52 da estrada vicinal Santa Elena 

– Icabarú, por uma estrada de terra em direção à norte do mencionado povoado até a localidade de 

Urekén ou por meio de helicópteros, partindo da cidade de Santa Elena de Uairén. 

O centro mineiro de Icabarú está localizado no Município de Gran Sabana do Estado Bolívar, 

nas proximidades da fronteira com o Brasil, mais especificamente, na bacia do Rio Caroní, sub-bacia 

do Rio Icabarú. O acesso à cidade se dá, preferencialmente, por via aérea, por meio de aviões 

bimotores ou helicópteros, a partir da cidade de Santa Elena de Uairén. O acesso por estradas vicinais, 

também é possível, desde que realizado em veículos com tração, percorrendo-se os 116km entre Santa 

Elena de Uairén e Icabarú, cujas estradas encontram-se em péssimas condições. Esse centro mineiro 

agrupa 10 concessões, das quais foram amostradas as concessões: Trompa I, Zapata Uno e Zapata 

Dos, Los Brasileros e La Maricutana (Los Caribes).  

A concessão Trompa I localiza-se na região denominada de Trompa, representando uma 

superfície de 360ha, cujo polígono que a delimita é representado pelas coordenadas B1 – 480644,85N 

e 638713,25E; B2 – 481749,746N e 638244,37E; B3 – 482921,65N e 641005,88E e B4 – 481817,04N 

e 641474,76E. 

A concessão Zapata Uno, corresponde a uma superfície de aproximadamente 500ha, 

delimitada pelo polígono de coordenadas B1 – 475406,40N e 635240,00E; B2 – 476806,40N e 

637664,90E; B3 – 475247,60N e 638564,90E e B4 – 473847,60N e 636140,03E. A concessão Zapata 

Dos compreende uma superfície de 468ha, delimitada pelas coordenadas B1 – 475406,40N e 

635240,00E; B2 – 474106,40N e 632998,33E; B3 – 472547,60N e 633883,30E e B4 – 473847,60N e 

636140,00. 

A concessão conhecida como Los Brasileros corresponde a uma superfície total de 375ha, 

delimitada pelo polígono de coordenadas B1 – 481000N e 638500E; B2 – 479500N e 638500E; B3 – 

479500N e 636000E e B4 – 481000N e 636000E. 

A concessão La Maricutana, localiza-se na área denominada Los Caribes, à sudoeste do 

Centro Mineiro de Icabarú, o acesso à região se dá pelo Rio Icabarú. Compreende uma superfície de 

900ha, sendo delimitada pelas coordenadas B1 – 472500N e 633500E; B2 – 470500N e 633500E; B3 

– 470500N e 629000E e B4 – 472500N e 629000E. 

O centro mineiro de Buena Vista de Uaiparu (Aciuaiparu), localiza-se nas proximidades da 

comunidade indígena de Buena Vista de Uaiparu, à norte do centro mineiro de Icabarú, pertencentes 
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ao município autônomo Gran Sabana, Estado Bolívar, mais especificamente nas margens do Rio 

Uaiparú, sub-bacia da Bacia Caroní. Partindo da cidade de Santa Elena de Uairén, percorre-se 55km 

na estrada vicinal Santa Elena – Icabarú, até a localidade Las Agallas, que serve como ponto de 

comunicação à aldeia indígena de Buena Vista de Uaiparu, por meio de vias de penetração com acesso 

somente a veículos rústicos. A partir da aldeia, o acesso é realizado via navegação fluvial, por 

aproximadamente 15km. Esse centro mineiro compreende um total de três concessões, das quais 

foram amostradas as de Uaiparú Uno e Uaiparú Dos. 

A concessão Uaiparú Uno corresponde a uma superfície total de 493ha, delimitados pelo 

polígono de coordenadas B1 – 492502,90N e 634498,77E; B2 – 493944,60N e 633598,00E; B3 – 

495481,37N e 636057,34E e B4 – 494639,70N e 636958,20E. 

A concessão Uaiparú Dos delimita uma superfície de 493ha, cujas coordenadas são, 

respectivamente, B1 – 494039,70N e 636958,20E; B2 – 495481,37N e 636057,34E; B3 – 497018,15N 

e 638516,70E e B4 – 495576,50N e 639417,60E. 

A concessão mineira Hacha II, localiza-se à sudoeste do povoado mineiro de Icabarú, à 

aproximadamente 55km, nas margens do Rio Hacha, afluente do Rio Icabarú. Perfaz uma superfície 

aproximada de 1.560ha, sendo delimitada pelo polígono de coordenadas B1 – 463652,72N e 

600000,00E; B2 – 463114,00N e 608500,00 E; B3 – 462000,00N e 608500,00E e B4 – 462300,00N e 

600000,00E. 

A concessão Betania de Wariwantuy, encontra-se localizada à noroeste da cidade de Santa 

Elena de Uairén, à aproximadamente 36km, pela estrada vicinal Santa Elena – Icabarú, nas 

proximidades do Rio Surucun, no povoado denominado Betania. A superfície dessa concessão perfaz 

um total de 500ha, limitados pelo polígono de coordenadas B1 – 516000N e 672000E, B2 – 512000N 

e 673250E; B3 – 512000N e 672000E e B4 – 516000N e 673250E. 

A concessão El Polaco encontra-se localizada nas proximidades da cidade de Santa Elena de 

Uairén, à aproximadamente 30km, nas margens da estrada vicinal Santa Elena – Icabarú, nas 

proximidades do Rio Surucun, entre as comunidades indígenas de Cabore e Baldivino. A área 

amostrada denomina-se Yagriman, referente a 120ha de superfície  e encontra-se delimitada pelo 

polígono de coordenadas B1 – 520000N e 648000E, B2 – 520000N e 660000E, B3 – 519000N e 

660000E e B4 – 519000N e 648000E. 

1.3 – CLIMA, FISIOGRAFIA E GEOMORFOLOGIA 

Koeppen (1990) classificou a região de Santa Elena de Uairén como tendo o clima Tropical 

úmido, isotérmico, com temperaturas máximas antes do solstício de verão. A área entre Santa Elena de 

Uairén e Icabarú possui um clima chuvoso de selva, que se caracteriza por apresentar um pluviosidade 

alta durante todo o ano, superior à 60mm. A temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC. 
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A média anual de precipitação, na região, é de 2.000mm. Há um incremento no sentido norte-

sul, nos valores da precipitação média, desde os 1.700mm ao sul de Icabarú, até os 2.800mm, na parte 

alta da Sub-bacia do Rio Uaiparú. Nos arredores de Santa Elena de Uairén, a pluviosidade apresenta 

valores de 1.800mm. 

A distribuição temporal das chuvas é fortemente influenciada pela convergência intertropical 

(CIT). Durante o ano, a pluviosidade máxima se dá em junho, período de máxima atividade da CIT. A 

época de precipitação mínima se apresenta entre os meses de janeiro e março, sendo fevereiro o mês 

mais seco do ano. 

Do ponto de vista térmico, a zona de Santa Elena de Uairén apresenta uma oscilação média 

mensal muito pequena, sendo considerada, portanto uma zona isotérmica, com temperatura média 

anual de 21,7º (dados obtidos da estação metereológica de Santa Elena de Uairén no ano de 2006).  

Os solos nas áreas de estudo situadas no eixo Santa Elena de Uairén – Icabarú encaixam-se na 

classificação de entissolos (imaturos) e afloramentos rochosos. Os entissolos variam desde muito 

superficiais com menos de 25cm de profundidade, à mais profundos, alcançando espessura de 120cm, 

caso dos depósitos aluvionares. Observam-se solos arenoso, areno-argiloso e arenoso-cascalhoso. 

Sobre os solos originários a partir da meteorização dos arenitos e quartzitos, se desenvolveram 

as savanas, onde é comum a presença de gramíneas e arbustos isolados (Figura 1.3). Nos solos 

derivados das rochas vulcânicas e dos arenitos feldspáticos, a vegetação é exuberante (Figura 1.4), já 

as margens dos rios e riachos se desenvolvem selvas de galeria (Figura 1.5). Nos afloramentos das 

rochas intrusivas básicas não se observou a presença de vegetação, devido aos processos de 

desertificação que atingem a região. 

 

Figura 1.3 – Vegetação típica de savana, com desenvolvimento de gramíneas e arbustos isolados. 
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Figura 1.4 – Vegetação exuberante, desenvolvida sobre solos derivados de rochas vulcânicas e arenitos 
feldspáticos. 

 

Figura 1.5 – Vegetação do tipo selvas de galeria, típica das margens dos rios e quebradas. 

Os tipos de vegetação presentes na região encontram-se associadas com as diferentes formas 

de paisagem, onde se alternam espessas florestas e bosques com savanas arbustais. Os bosques 

localizam-se em regiões de altitudes elevadas, montanhoso baixo (950 a 2.200m), com exceção do 

bosque de galeria do Rio Icabarú, que é uma vegetação tropical localizada à aproximadamente 500m 

de altitude. 
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De acordo com as características bioclimáticas, os tipos de bosques vão desde úmidos à 

extremamente úmidos e estão relacionados principalmente aos altos índices de precipitação que 

ocorrem na área, que variam de 1.500 a 3.000mm por ano. Os bosques alcançam seu maior 

desenvolvimento nas cabeceiras dos rios Uaiparú, Icabarú e Surucun. Esses se apresentam nas zonas 

dominadas pelas intrusões ígneo-metamórficas e onde as camadas de arenito foram fortemente 

alteradas. 

Na região de Santa Elena de Uairén, podem-se distinguir dois tipos de relevo cujas 

características principais estão ligadas à litologia sobre a qual foram modelados. Na sequência 

sedimentar, o relevo é relativamente plano, onde podem ser observadas superfícies de rochas 

denudadas. Em contraste, nas zonas onde predominam as rochas do embasamento vulcânico as 

principais formas observadas são pediplanos, serras (Tepuis) e colinas de suave inclinação, separados 

entre si por numerosos vales estreitos (Figura 1.6). As altitudes médias variam de 500 a 1.200m. As 

zonas de transição entre a sequência sedimentar  e o embasamento ígneo-metamórfico, está constituída 

por paredes verticais e superfícies escalonadas, cobertas por depósitos de gravidade, que formam 

taludes de derrube. O relevo do tipo piedemonte, localiza-se aos pés das altiplanícies, circundando-as, 

apresenta topografia inclinada, muito acidentada com padrão de drenagem paralelo ou dendrítico, 

pouco denso. O tipo de erosão predominante é laminar, ainda que localmente apresenta-se em sulcos, 

que servem para o escoamento das águas superficiais. 

 

Figura 1.6 – Relevo típico da região estudada onde podem ser visualizados os Tepuis (Roraima e Kukenan, 
respectivamente) separados por vales estreitos e colinas com inclinações suaves. 

Os tipos de relevo são função da inclinação dos estratos. De modo geral, quando a pendente é 

inferior a 4% apresenta-se o relevo do tipo mesa ou Tepui, enquanto que as cuestas predominam em 

pendente superiores a 8 ou 10%. É importante destacar que quando os estratos estão fortemente 

inclinados apresentam-se os hogbacks, que são superfícies com pendentes superiores a 60%. Também 

são frequentes relevos de colinas 

Yanez (1972), no seu estudo sobre o Grupo Roraima, descreve tratar-se de uma área cujo 

relevo típico é o de escarpas, com serras, formadas pelas camadas silicáticas e vales formadas pelas 



Newman F.J.A. 2011. Estudos Químico-Mineralógicos aplicados à caracterização do diamante de Santa Elena Uairén... 

15 
 

camadas de siltito. As rochas silicáticas superiores, horizontais, desenvolvem as estruturas mais 

marcantes na área de estudo, os chamados Tepuis, com pendentes verticais similares às do monte 

Roraima, sendo limitadas por escarpas. Alguns arenitos apresentam um caráter arcósico, formando o 

relevo chamado badlands, formado pela intensa precipitação e erosão. As rochas siltíticas tendem a 

formar colinas suaves, ambientadas por uma crosta laterítica de sedimentos clásticos simentados por 

óxido de ferro.  

Segundo Yanez (1977) as camadas sedimentares apresentam mergulhos suaves que variam de 

15º e 9º em direção à sul e à norte, respectivamente. As Serras Paraitepuy e Antepuy são prováveis 

remanescentes erosivos de um anticlinal cujo eixo possui uma orientação E-W com inclinação em 

direção ao sul. 

As áreas do eixo Santa Elena de Uairén - Icabarú são representadas pela presença de altiplanos 

formados por estratos rochosos de pouca inclinação, ocupando uma posição relativamente elevada 

com respeito ao nível base, dando origem a um relevo plano, alto, de mesa, conhecido regionalmente 

como Tepui. Estes são constituídos por arenitos quartzosos, arenitos conglomeráticos, arenitos 

arcosianos, siltitos e tufos vítreos. Também são frequentes as serras escarpadas, de topos agudos a 

convexos. 

No eixo Santa Elena de Uairén - Icabarú tem-se como principal bacia a parte alta do Rio 

Caroní e as sub-bacias correspondentes às áreas de estudo. De modo geral, o padrão de drenagem está 

controlado pela estruturação, pelo que há a predominância dos tipos retangulares e paralelos. 

Na área há dois sistemas de drenagens principais: o primeiro representado pelo Rio Uairén à 

nordeste da área, contendo numerosas quebradas, o segundo é representado pelo Rio Surucun, que 

nasce na fornteira e apresenta direção norte, mudando para sudoeste nos terrenos pertencentes à 

Formação Cuchivero, sendo controlado, nessa porção por um possível dique de rochas básicas, 

paralelo ao seu curso. A drenagem é do tipo retangular e é controlado especificamente por diaclases, 

desenvolvidas das escarpas dos arenitos, por meio das quais se infiltra a água, erodindo as camadas 

subjacentes, formando uma drenagem subterrânea, que flui através das paredes dos tepuis. Sobre as 

rochas básicas se desenvolve um sistema de drenagem dendrítica. Na sequência sedimentar 

predominam as drenagens do tipo retangular, sendo que os cursos d’água apresentam canais estreitos 

controlados estruturalmente por sistemas de fraturas. A drenagem associada às rochas do 

embasamento vulcânico é principalmente do tipo dentrítico. 

O Rio Icabarú se desenvolve com o aporte de vários tributários que nascem tanto na Serra de 

Pacaraima como na Serra El Abismo. Sua direção está no sentido leste-oeste.  
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1.4 – ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Pretende-se com esta descrição, facilitar a leitura do conteúdo da Tese, bem como descrever a 

distribuição dos temas aqui abordados. 

O primeiro capítulo dedicou-se às considerações gerais referentes à Tese, abordando os 

objetivos principais do estudo, a localização da área com suas principais vias de acesso e os aspectos 

fisiográficos da área. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma descrição detalhada da metodologia adotada neste 

trabalho, bem como os princípios de funcionamento dos diversos métodos analíticos adotados, os 

laboratórios e a tecnologia utilizada na execução do mesmo. 

Na sequência, o terceiro capítulo contém a descrição da geologia regional e da área, levando-

se em consideração os trabalhos clássicos, presentes na literatura. Também engloba uma descrição das 

características gerais envolvendo os principais litotipos que compõem a região da Gran Sabana, Estado 

Bolívar, bem como as principais ocorrências mundiais e venezuelanas. Há também uma descrição das 

condições de formação dos depósitos diamantíferos hospedados nas rochas do Supergrupo Roraima. 

O quarto capítulo contém uma síntese dos aspectos gerais do diamante e principais tópicos 

relacionados à gênese sua gênese, além dos tipos de jazimentos,  

O quinto capítulo apresenta o estudo das características morfológicas e superficiais do 

diamante, bem como a descrição detalhada de cada grupo obtido. 

O capítulo seis refere-se à determinação dos defeitos cristalográficos do diamante a partir do 

emprego das técnicas de catodoluminescência, fotoluminescência e espectroscopia de ressonância 

paramagnética eletrônica (EPR) 

No sétimo capítulo tem-se a caracterização e classificação tipológica do diamante a partir dos 

resultados dos espectros de absorção no infravermelho. 

O estudo das impurezas presentes na estrutura cristalina do diamante é apresentado no oitavo 

capítulo, dando ênfase aos resultados obtidos por meio da aplicação dos métodos EPR e ativação 

neutrônica. 

Na sequência, o estudo das inclusões internas dos cristais de diamante encontra-se descrito no 

nono capítulo.  

Posteriormente, no décimo capítulo é exposto o estudo do diamante policristalino, em sua 

variedade carbonado. 

No décimo primeiro capítulo são apresentados os dados do estudo químico-mineralógico dos 

minerais pesados associados ao diamante da região de Santa Elena de Uairén. 
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No décimo segundo capítulo são postuladas as considerações finais e algumas discussões que 

abordam alguns aspectos importantes evidenciados durante a realização deste trabalho. 

E finalmente são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas como fundamento 

teórico do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A realização desta Tese envolveu atividades de campo e de escritório (pesquisa bibliográfica, 

análises laboratoriais, interpretação e tratamento dos dados), voltadas para a caracterização 

mineralógica e gemológica de diamante de várias concessões garimpeiras da região de Santa Elena de 

Uairén, no Estado Bolívar, Venezuela, a qual exigiu a realização de uma série de atividades diferentes 

daquelas empregadas em estudos mineralógicos convencionais. 

Foi considerado conveniente sistematizar neste capítulo de forma condensada, as principais 

etapas e métodos utilizados no decorrer da pesquisa (Figura 2.1). 

2.1 – ETAPA DE ESCRITÓRIO E ANÁLISES BILIOGRÁFICAS 

O trabalho teve início com uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a literatura venezuelana e 

internacional referente ao diamante, ocasião em que foram destacadas as publicações sobre a 

distribuição e os diversos tipos de classificação desse mineral. 

Entre as publicações consultadas mereceram atenção especial, além das que se referem à área 

de estudo, àquelas referentes ao Triângulo Mineiro (Leite 1969), Romaria, Minas Gerais (Svisero 

1969, Svisero 1971, Svisero et al. 1981, Svisero & Haralyi 1985), Tibagi, Paraná (Chieregati 1989) e 

Serra do Espinhaço, Minas Gerais (Chaves et al. 1993, Chaves 1997) e, ainda de outros países tais 

como Lesotho (Whitelock 1973), África do Sul (Harris et al. 1975 e 1979), Estados Unidos 

(McCallum et al. 1979 e 1994; Otter et al. 1994), Austrália (Hall & Smith 1984; Trautman et al. 

1997), Canadá (Davies et al. 1998) entre outros. Os critérios adotados para a realização dessa Tese 

foram obtidos dos estudos desenvolvidos anteriormente por: Leite (1969), Svisero (1971) Svisero et 

al. (1981), Harris et al. (1975 e 1979), entre outros, com a finalidade de viabilizar a correlação com 

diamante de outras localidades estudados por Whitelock (1973), McCallum et al. (1979), Chieregati 

(1989), McCallum et al. (1994), Otter et al. (1994), Trautrnan et al. (1997) e Chaves (1997). 

Como fase complementar da etapa de escritório tem-se a reunião de dados gerais e básicos dos 

temas aqui abordados e dos alvos de estudo (minerais, rochas, etc.). Também fizeram parte desta etapa 

a elaboração de textos científicos, artigos e a confecção do texto da Tese, bem como o tratamento dos 

dados disponibilizados nas outras etapas. 

  



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DA PESQUISA 

Tabela 2.1 – Fluxograma das principais etapas e métodos utilizados durante a realização da pesquisa. 

Considerações Finais 

Desmonte hidráulico 
 

Separação por peneiramento(6,0mm; 3,0mm; 
1,5mm) 

Catação utilizando draga(retirada do 
material mineralizado) 

Concentração dos minerais pesados por meio 
de bateia  

Separação manual dos 
Diamantes 

Limpeza (tratamento com ácidos) 

Análises Químico-Mineralógicas: 
 

interpretação de dados a partir de métodos estatísticos  
 

Resultados e discussões 

Interpretação dos dados obtidos 

 

 

 

 

 

Aquisição das amostras  

Considerações Finais 
 

Etapa de Escritório 
 

Etapa de laboratório 
 

Estudo dos minerais 
pesados 

Estudo do diamante 

Separação dos minerais pesados com imã 

Separação dos minerais pesados utilizando Frantz 

Fração não-magnética Fração magnética (rejeito)  

Separação por líquidos densos (bromofórmio) 

Fração leve (rejeito) Fração pesada 

MEV  DRX 

Resultados e discussões 

Catação de ouro pelos 
mineradores 

FTIR CL MEV 
M. 

Óptica 
Micro-
Raman EPR PL FUV AAN 
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2.2 – ETAPAS DE CAMPO 

Após o levantamento bibliográfico, foram iniciadas as atividades de campo, seguida de 

análises que resultaram na coleta de dados sobre a morfologia, a cor, a granulometria e as propriedades 

físico-químicas do diamante da região alvo deste estudo. Assim sendo, pode-se proporcionar uma 

melhor caracterização do ambiente geológico ao qual se encontra associado os cristais de diamante e a 

caracterização dos minerais satélites. 

2.2.1 – Coleta e Seleção dos Cristais e Minerais Pesados Associados 

Uma parte (40%) dos dados referentes às amostras de diamante foi obtida nos centros de 

comércio situados na cidade de Santa Elena de Uairén, sendo o restante obtido diretamente nas 

concessões mineiras amostradas. Definida a filosofia de trabalho, foram realizados contatos com 

fornecedores de diamante (Associações Cooperativas de Mineração) na região de estudo. Houve 

também, um entendimento prévio com os comerciantes de diamante, os quais uma vez conscientizados 

dos objetivos do trabalho, concordaram em colocar à disposição 4 lotes com um total de 3.024 cristais 

de diamante para caracterização morfológica e superficial, sendo sua procedência garantida pelo 

Departamento de Fiscalización del Ministério de Indústrias Básicas y Minería (MIBAN), unidade 

Santa Elena (Figuras 2.1a e b). 

a 

 

b 

 

Figura 2.1a e b – Classificação estatística das 3.200 amostras de diamante provenientes da região de Santa 
Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. 

Durante a análise desses lotes, realizada nas instalações do MIBAN – Santa Elena, foram 

obtidos dados referentes à granulometria, morfologia, cor, fluorescência e outras propriedades físicas 

do diamante. Adicionalmente, informa-se que o autor desta Tese permaneceu durante dois meses 

trabalhando em cooperação com o setor de fiscalização, onde teve a oportunidade de examinar vários 

outros lotes apresentados pelos produtores da região, o que permitiu relacionar estatisticamente as 

principais características do diamante produzido na região de Santa Elena de Uairén. 
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Foram realizadas quatro visitas de campo no decorrer do curso de doutorado nas quais foram 

coletadas 2.000 amostras, somando a esses os 3.000 cristais analisados in situ, tem-se um total de 

5.000 cristais de diamante descritos cujos dados compõem esta Tese (Figuras 2.2a e b). 

Ressalta-se que para o estudo da morfologia dos cristais foi realizado uma subdivisão, em duas 

frações, do total de amostras coletadas com o intuito de analisar diferenciadamente aqueles com forma 

cristalina definida e os de forma irregular. A primeira fração, representando um total de 55%, agrupa 

os cristais com formas irregulares e fragmentos que não permitem determinar a forma original do 

mineral. A segunda compreende os 45% restantes, representando todos os cristais com formas 

regulares ou fragmentos que conservaram parcialmente a forma original, cujo diagnóstico morfológico 

foi possível realizar. 

a 

 

b 

 

Figuras 2.2 – (a) Amostras de diamante selecionadas para estudo; (b) – Detalhe de alguns cristais amostrados. 

A obtenção de informações sobre o diamante em cada uma das áreas envolveu uma série de 

dificuldades, tendo em vista que os garimpeiros geralmente não possuem lotes grandes. Por esse 

motivo foram necessárias as quatro etapas de coleta de campo. Os lotes foram adquiridos mediante a 

compra aos fornecedores locais e produtores diretos, sob a orientação do MIBAN, unidade Santa 

Elena. Tratou-se de selecionar, nesses lotes, os cristais que apresentaram particularidades 

mineralógicas, tais como: hábitos cristalinos preservados, geminações, inclusões minerais, 

microestruturas, entre outras. Sendo esse, o único procedimento viável, pois de outra forma, seria 

impraticável a observação direta nos garimpos, uma vez que a produção individual dos garimpeiros é 

pequena, e seria necessário permanecer nas frentes de trabalho durante um tempo indeterminado em 

cada uma das áreas amostradas para coletar os dados. 

Os trabalhos de coleta de minerais pesados foram executados no início da quinzena do mês de 

dezembro de 2005, 2006 e 2007, tendo em vista ser esta a época em que as águas dos rios Uaiparú e 

Icabarú ficam em um nível mais baixo, permitindo, assim, que estivessem aflorando parte do leito e 

barrancos às margens dos rios, bem como os depósitos de cascalho já lavados, em tempos passados, 

pelas antigas lavras nos depósitos terciários, com litificação incipiente presentes no leito do rio. 
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Foram amostrados 20 pontos (2kg por ponto) de concentrados de bateia, de onde foram 

retirados os minerais pesado, sendo um ponto referente a cada concessão amostrada (Figura 2.3). O 

material aluvionar foi separado em frações granulométricas por meio de três peneiras utilizadas cujas 

malhas são denominadas pelos garimpeiros de “grossa” (0,8 x 0,8cm de abertura da malha), “média” 

(0,5 x 0,5cm) e “fina” (0,2 x 0,2cm), acrescida da fração “bateia”. 

Para cada fração de 2kg de concentrado de bateia coletado, foram lavados 20 litros de 

material, tratado em quatro peneiras com malhas de abertura decrescente finalizando sobre uma bateia. 

Os concentrados de bateia foram recuperados a partir dos minerais pesados retidos na penúltima e 

última peneira (malhas mais finas), além do apurado na bateia. 

Depois de concentrados manualmente, todos os minerais pesados presentes nas diferentes 

frações foram separados e analisados. A fração “grossa” e “média” possui granulometria propícia para 

separação visual a olho nu dos minerais pesados in situ, descartando-se o rejeito no próprio local de 

coleta. Os concentrados das frações (“fina” e “bateia”) constituíram-se basicamente de minerais 

opacos e escuros (em geral, óxidos) e foram separados e armazenados para observação detalhada com 

lupa binocular (20 a 60 vezes de aumento). 

 

Figura 2.3 – Processo de concentração manual, separação e coleta das diferentes frações granulométricas dos 
minerais pesados e dos cristais de diamante. 

Posteriormente, utilizou-se a lupa binocular portátil nos sítios de amostragem o que 

proporcionou a otimização das campanhas de prospecção aluvionar, apontando simultaneamente aos 

trabalhos de exploração, as características dos minerais pesados de cada ponto amostrado e na pré-

seleção desses para análises de laboratório. 

Um fator que contribuiu decisivamente para a obtenção representativa de minerais pesados 

em vários pontos de amostragem (incluindo diamante e carbonado) relaciona-se a presença de 

garimpos semimecanizados nos aluviões da bacia dos rios Icabarú e Uaiparú. Durante as saídas de 

campo, priorizaram-se as áreas onde ocorriam tais atividades e onde pôde ser adquiridos e 
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caracterizados minerais pesados e diamante, possibilitando também a caracterização da morfologia e 

composição dos cascalhos diamantíferos aluvionares. Os garimpos semimecanizados distribuem-se 

amplamente ao longo dessa bacia, restringindo-se ao leito dos rios e aos depósitos aluvionares do 

mesmo e dos ribeirões.  

O sistema de coleta foi facilitado em parte pelo sistema de explotação com canhões 

hidráulicos e dragas, uma vez que o material remobilizado e armazenado funciona como um 

otimizador da concentração de minerais pesados, o que facilitou o processo de separação manual 

(Figuras 2.4a e b). 

a 

 

b 

 

Figura 2.4 – (a) Sistema manual rudimentar de desmonte hidráulico e dragas; (b) Sistema rudimentar de 
concentração semimecanizada. 

Uma peculiaridade dos depósitos secundários de diamante da região da Gran Sabana é ter o 

ouro como produto secundário, associado ao mesmo nível mineralizado, mas a um componente mais 

fino do sedimento. Deve-se ressaltar, ainda, que o bateamento foi efetuado por garimpeiros 

extremamentes hábeis nos trabalhos de separação de ouro e diamante. 

As amostras adquiridas foram posteriormente tratadas em laboratório e os resultados obtidos 

serão discutidos nos capítulos subsequentes. 

2.3 – ETAPA DE ANÁLISES LABORATORIAIS 

Foram utilizados diversos métodos analíticos com o intuito de descrever, caracterizar e 

identificar as características morfológicas e estruturais dos cristais de diamante amostrados, bem como 

para identificar os minerais satélites e pesados separados a partir dos concentrados de bateia. Para tal, 

utilizou-se da tecnologia disponível em diversos Centros de Investigação e Instituições de Ensino 

Superior, merecendo destaque: os laboratórios de Difração de raios X, de Gemologia, de Mineralogia, 

de Microscopia Óptica, de Microssonda Eletrônica e Análise de Imagem, de Preparação de Amostras 

para Geocronologia e de Geoquímica (LGqA) pertencentes ao Departamento de Geologia da Escola de 
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Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO/EM/UFOP), sendo complementadas por 

análises realizadas no Laboratório de Difração de raios X do Instituto Nacional de Geología y Minería 

de Venezuela (INGEOMIN/CARACAS), de Geoquímica da Universidad Simon Bolívar 

(USB/Caracas) e Química Analítica, do Departamento de Química, do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/ICEB/UFOP). Também foram realizadas 

análises nos laboratório de Ativação Neutrônica e Infravermelho por Transformada de Fourier, do 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Unidade Belo Horizonte (CDTN - BH), nos 

laboratórios de Análises de Espectroscopia por micro-Raman, Espectroscopia de Ressonância 

Paramagnética Eletrônica, Luminescência e Absorção Óptica do Departamento de Física do Instituto 

de Ciências Exatas, da Universidade Federal de Minas Gerais (DF/ICEx/UFMG); Laboratório de 

Semicondutores, do Departamento de Física, da Universidade Federal de São Carlos 

(LS/DEFIS/UFSCAR) e Laboratório de EPR do Grupo de Biofísica Molecular "Sérgio Mascarenhas", 

Universidade de São Paulo. 

Após seleção e aquisição de exemplares representativos da região de Santa Elena de Uairén, as 

amostras de diamante foram classificadas segundo o local de origem e agrupadas para as análises 

posteriores. Já os minerais oriundos dos concentrados de bateia foram classificados segundo a sua 

densidade e, posteriormente, separados pela granulometria para estudos complementares. Todo o 

material selecionado foi estudado por uma combinação de diversos métodos analíticos apresentados de 

forma resumida nos itens subsequentes. 

2.3.1 – Preparação das amostras de diamante 

Os cristais de diamante foram lavados em uma solução de HCl 1:1 para a remoção de 

impurezas tais como hidróxidos e argilas retidos nos interstícios do micro relevo dos cristais. 

Posteriormente, foram tratados com HF concentrado, em imersão por 48h, para a remoção por 

dissolução de qualquer vestígio de sílica, óxidos e outras impurezas presentes na superfície dos cristais 

e submersos em água régia, por 24h, para eliminação dos últimos vestígios de óxidos e hidróxidos de 

ferro presentes na superfície do diamante. Para finalizar, realizou-se uma lavagem em álcool etílico a 

90% para a remoção de vestígios de gordura oriunda de toques das pontas de dedos ou mesmo de suor 

adcionado durante o manuseio no campo ou posterior. Tais amostras foram secadas em uma estufa a 

120oC e embaladas e catalogadas individualmente. 

2.3.2 – Preparação das amostras dos concentrados de bateia 

As amostras pré-concentradas em campo foram submetidas à rotina comum de preparação, 

passando pela lavagem do material, secagem em estufa, pesagem e peneiramento. 

Após a lavagem e a secagem do material em estufa (120ºC), os concentrados foram pesados 

em uma balança digital marca Marte, modelo AS200C, com precisão de 0,1g. Posteriormente, essas 

amostras foram classificadas utilizando-se peneiras com abertura de 32 e 100 mesh (0,50 e 0,149mm 
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respectivamente), resultando em três frações distintas, para tal utilizou-se o sistema de peneiras 

pertencente ao laboratório de modelagem do DEGEO/EM/UFOP. Na etapa de peneiramento foram 

encontrados oito exemplares de diamante. Em seguida foi efetuada a separação da fração magnética 

utilizando-se um imã de mão, o que resultou na separação de parte dos minerais ferromagnéticos 

representados por magnetita e ilmenita. 

Para complementar a referida etapa, o material separado foi tratado no separador Isodinâmico 

de Frantz, onde combinações variadas de intensidade e inclinação do aparelho permitiram reagrupar os 

minerais constituintes dos concentrados em novos grupos homogêneos. A utilização do separador 

Isodinâmico de Frantz facilitou a separação dos constituintes das frações menores, especialmente da 

fração bateia, onde os grânulos possuem dimensões menores que 1mm. 

O passo seguinte foi a separação densimétrica com a utilização de um líquido de alta 

densidade, no caso o bromofórmio puro, com densidade de 2,89. Obteve-se então, uma fração de 

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

fração mineralógica com minerais de densidade superior a 2,89 contendo os minerais mais importantes 

para este trabalho. Em seguida, todas as amostras foram examinadas individualmente em lupas 

binoculares, e separadas para os trabalhos futuros de microscopia e difração de raios X. 

2.3.3 – Caracterização morfológica e mineralógica do diamante 

Após a limpeza os cristais foram classificados individualmente quanto à morfologia, cor, e 

tratou-se de identificar o tipo de inclusões, presença ou não de estruturas de superfície, defeitos 

estruturais ou qualquer outra característica apresentada que fosse relevante. 

Os dados obtidos dos lotes examinados foram arquivados em fichas individuais elaboradas 

especialmente para esse tipo de atividade, nas quais estão condensadas todas as informações possíveis 

para cada diamante. Essa prática tornou possível a correlação entre propriedades distintas, deixando 

em aberto a possibilidade de outras correlações em trabalhos futuros. 

A caracterização mineralógica foi baseada nas propriedades clássicas da pesquisa 

mineralógica, ou seja, morfologia cristalina fundamentada na cristalografia geométrica, bem como o 

estudo das propriedades físicas básicas tais como granulometria, cor macroscópica, inclusões minerais 

e comportamento luminescente. Essas fichas têm a vantagem de poder ser complementadas, 

retrabalhadas e modificadas no decorrer da pesquisa, funcionando também como um arquivo 

permanente. 

Para as análises mineralógicas clássicas, utilizou-se de uma lupa de mão com aumento de 

20x, além de uma lupa binocular marca Olympus, Tokyo, modelo 306921, com aumento máximo de 

80x e de um microscópio gemológico vertical, marca Gemolite, modelo Mark VII, pertencentes ao 

Laboratório de Gemologia do DEGEO/EM/UFOP. 
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2.3.4 – Microscopia Óptica 

Durante os trabalhos de Microscopia Óptica (MO) desenvolvidos no Laboratório de 

Microssonda Eletrônica e Análise de Imagem (MICROLAB/DEGEO/EM/UFOP), foi utilizado um 

microscópio, marca Leitz, Laborlux 12 POLS, com ocular de 10x e objetivas de até 40x, o qual possui 

uma máquina digital acoplada, marca Nicon, 3,34 pixels, modelo Coolpix 990. Nesta fase foram 

obtidos dados sobre as formas cristalográficas presentes nos cristais, os hábitos cristalinos e os tipos de 

geminados. Os cristais contendo inclusões cristalinas foram observados sob diversos aumentos. 

Concomitante ao processo de descrição e caracterização morfológica das amostras foram capturadas 

imagens representativas das características observadas. 

Também foi possível estudar com mais detalhes certas características internas que são mais 

bem observadas sob a luz polarizada, tais como feições de crescimento, disposição das inclusões 

identificando as várias formas, cores e dimensões. Foram analisados também empilhamento dos 

planos de crescimento cristalino, variações no desenvolvimento das faces e microestruturas nas 

superfícies planas e abauladas. 

Concluídas as observações, os exemplares foram guardados separadamente em envelopes 

numerados, facilitando dessa forma o manuseio e o uso em testes posteriores. 

2.3.5 – Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para a análise da morfologia e das microestruturas de superfície presentes no relevo dos 

cristais de diamante, foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com sistema de 

imageamento por elétrons secundários, elétrons retroespalhados e controle de orientação, modelo 

JEOL JSM 5510, pertencente ao Laboratório de Microssonda Eletrônica e Análise de Imagem 

(MICROLAB/DEGEO/EM/UFOP). 

O princípio de funcionamento do equipamento baseia-se na incidência de um feixe eletrônico 

fino com características pré-definidas, produzido por um filamento de tungstênio que varre a 

superfície da amostra previamente metalizada com grafita, permitindo aumentos acima de 100.000 

vezes e, gerando imagens tridimensionais sempre em foco. 

Ao incidir sobre a amostra, os elétrons do feixe penetram e colidem com os elétrons do 

átomo, produzindo elétrons retroespalhados e secundários. No primeiro caso, os elétrons do feixe ao 

colidirem com os elétrons do átomo sofrem desvio de direção e vão para a superfície, conservando em 

média 80% de sua energia original. No caso dos elétrons secundários, o elétron incidente penetra 

próximo ao núcleo de um átomo no espécime e desloca um elétron do seu orbital, tornando-o ionizado 

e excitado. Os elétrons secundários geralmente possuem energia de apenas alguns elétron-volts 

(Goldstein et al. 1994). 

Durante a formação do elétron secundário, a vaga na camada do elétron ejetado é preenchida 
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por um elétron de uma camada mais externa, que deve liberar uma quantidade de energia igual a 

diferença entre os níveis de energia das duas camadas, emitindo raios X. Os sinais emitidos pelos 

elétrons são detectados, ampliados e enviados à tela de um tubo de raios catódicos mostrando uma 

imagem da amostra varrida sincronicamente (Goldstein et al. 1994). Tem-se então a formação da 

imagem do espécime, relacionada aos elétrons secundários e aos retroespalhados (retrodispersados). 

Estes últimos, em função da sua intensidade, revelam as diferentes intensidades luminosas de várias 

áreas da superfície da amostra. Os elétrons retroespalhados refletem também as diferenças de número 

atômico dos elementos presentes nas fases analisadas dependendo da composição química, ou seja, a 

partir da emissão de raios X característicos dos elementos que constituem a amostra. 

Para esse tipo de análises (MEV), as amostras foram coladas em uma fita adesiva de dupla 

face, presas a um suporte de amostra (stub), sendo posteriormente metalizadas a vácuo com uma 

película de grafite, para permitir uma melhor condutibilidade dos elétrons na superfície do mineral. 

Em seguida, o conjunto foi colocado no interior de uma câmara de vácuo, sob pressões muito baixas. 

Durante a análise é possível visualizar a amostra a partir de um monitor, possibilitando, dessa forma, a 

escolha dos pontos que se pretende analisar. Os registros obtidos podem ser reproduzidos em 

fotografias de 35mm (filme polaróide), em fotografias de 120mm, impressas em papel, ou ainda em 

disquete (Zip disk). 

Das amostras de diamante coletadas foram analisadas 550, sendo obtidas 630 

fotomicrografias eletrônicas das formas e feições mais representativas. Para cada amostra foi obtido 

um mínimo de uma fotomicrografia, geralmente mostrando uma visão global da amostra e, nos casos 

necessários, outra em detalhes do aspecto superficial do diamante analisado. 

2.3.6 - Fotoluminescência 

Existem poucos trabalhos relacionados com a aplicação da fotoluminescência para o estudo 

do diamante natural, assim sendo optou-se por apresentar uma breve revisão bibliográfica dos 

trabalhos referentes às propriedades ópticas de filmes de diamante, diamante sintético e natural. 

Sabe-se que a luminescência nos cristais de diamante é causada por vários tipos de centros 

ópticos, cujos elétrons emitem uma radiação específica, refletida na cor da luminescência, ao serem 

excitados. Segundo Wilks & Wilks (1995), é chamada de fotoluminescência quando gerada por 

incidência de luz visível, luz ultravioleta ou raios X, adicionalmente à cor característica de cada 

indivíduo são obtidos os espectros de absorção característicos para cada diamante. 

Wilks & Wilks (1995) descrevem ainda a dificuldade em determinar o valor absoluto da 

intensidade de luz emitida, uma vez que essa depende do alinhamento óptico, da sensibilidade e da 

resposta espectral do detector utilizado. Dessa forma, a intensidade da luz é sempre expressa em 

unidades arbitrárias, onde é possível discutir apenas a forma dos espectros, as posições das bandas e 

picos e não a sua magnitude absoluta. Trata-se, portanto, de uma técnica que permite estudar os 
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defeitos da rede cristalina do diamante, esses gerados pela presença de impurezas, principalmente de 

nitrogênio. 

Davies et al. (1976) mostraram que a razão entre os defeitos H3/H4 é proporcional a razão 

A/B, onde o pico indica a concentração de defeitos, obtidos por meio da espectroscopia de absorção. 

Alguns cristais de diamante naturais podem exibir o defeito H3 sem nenhum tipo de tratamento, 

principalmente no caso dos cristais de diamante com coloração castanha, estando muitas vezes  

associados com luminescência de cor verde. No caso do diamante submetido a tratamento em 

temperatura de aproximadamente 800oC, as vacâncias tornam-se móveis e estabelece-se, em várias 

formas no nitrogênio novos centros de cores. No diamante tipo Ib a vacância se liga com o nitrogênio 

isolado (N-V), apresentando o  centro da linha de fonon zero a 1,945eV e uma banda de absorção de 

vibração de alta energia. 

McCauley & Vohra (1994) estudaram as características ópticas de filmes de diamante 

crescidos a partir de microondas e do filamento quente, usando a técnica de fotoluminescência e 

descreveram uma fluorescência fraca entre a região de 500 e 700nm. Comparando esse 

comportamento com as amostras, crescidas de microondas, concluíram que esse fator depende dos 

defeitos internos do diamante. 

Segundo Bokii et al. (1986) e Kupriyanov et al. (1999) uma característica de amostras de 

diamante que foram submetidas a tratamento térmico e que contêm níquel e nitrogênio é um brilho da 

luminescência verde associado a defeitos ou sistemas S2 e S3 que são bem conhecidos nos cristais de 

diamante naturais. No entanto, é necessário ressaltar que os sistemas S3 (2,496eV), S2 (2,535eV) e S2 

(2,37eV) surgem em função da presença de impurezas de nitrogênio e níquel na rede cristalina do 

diamante. Quando o diamante natural contém a mistura de nitrogênio na forma A e B é submetido à 

irradiação e posteriormente ao tratamento térmico, são formados centros H3 e H4. 

Nadolinny & Yelisseyev (1993, in Nadolinny et al. 1998), observaram além dos defeitos 

acima mencionados S2 e S3, as bandas PL, com a linha de fonon zero 1,704; 1,660 e 1,563eV os picos 

característicos do diamante submetido ao tratamento térmico. Entretanto, a última banda é também 

frequentemente presente em cristais de diamante naturais que exibem os sistemas S2 e S3 (Bokii et al. 

1986, apud Kupriyanov et al. 1999). 

Kupriyanov et al. (1999) realizaram experimentos, de fotoluminescência com amostras de 

diamante sintéticos, usando excitação da luz no comprimento de onda 450 - 500nm. As amostras 

foram aquecidas a temperaturas entre 1.500 a 1.700oC, e foram observadas intensas bandas de 

fotoluminescência a 1,704 e 1,660eV. Entretanto, quando tratados a temperatura entre 2.200 a 

2.500°C, exibiram um alto grau de transformação de defeitos. Os picos inicialmente presentes, após o 

tratamento a 1.500 e 1.700°C desapareceram. Os autores ainda notaram que o pico a 2,071eV é intenso 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, 238p. 
 

30 
 

na maioria das amostras de diamante com tratamento térmico a 1.500°C e pico fraco a temperatura 

1.700°C. 

Collins & Ly (2002) investigaram a absorção de defeitos em diamante marrom e notaram 

que o defeito de centro H3, estava presente tanto antes como após o tratamento térmico. Além disso, 

observaram também dois picos de absorção em 536 e 575nm, geralmente no diamante marrom natural, 

responsáveis pela luminescência rosa quando excitados com comprimento de onda longo no 

ultravioleta. 

Collins (1982, apud Collins & Ly 2002), observou que quando o diamante é submetido à alta 

temperatura, o centro H4 (4 átomos de nitrogênio mais duas vacâncias) dissocia-se para formar centros 

H3 (dois átomos de nitrogênio mais uma vacância) e outros defeitos. O autor concluiu que em alta 

temperatura o centro H3 é mais estável que o H4. Essa seria uma explicação de raramente encontrar 

diamante natural com o estado de agregação de nitrogênio predominantemente na forma de centros B 

com pico H4. Nesses cristais não é comum exibir o pico de absorção H3. Embora esses cristais de 

diamante naturalmente coloridos possam ter ambos os centros A-B, a absorção H4 geralmente é fraca 

e, às vezes, não é detectada (Collins et al. 2000). 

Iakoubovskii & Adriaenssens (2001) analisaram a absorção óptica, nos cristais de diamante 

irradiados com diferentes defeitos causados por nitrogênio e observaram que o nitrogênio na forma 

isolada ligados às vacâncias, é aproximadamente oito vezes mais concentrado do que nos defeitos IaA 

(pares de nitrogênio). A transformação de diamante IaA para IaB (definidos anteriormente na seção 

6.6) ocorre com mais facilidade nos cristais que possuem uma concentração maior de vacâncias 

(Collins 1980) ou elementos de transição como níquel ou cobalto (Kiflawi et al. 1997). 

Os primeiros estudos sobre centros de níquel na estrutura cristalina do diamante foram 

observados em amostras policristalinas sintéticas crescidas em alta temperatura e alta pressão a partir 

de um solvente contendo o elemento químico níquel (Loubser & Ryneveld, 1966). 

Segundo o modelo estabelecido pelos Ludwing & Woodbury (1960, in Noblet et al. 1998), 

usado em metais de transição em silício e germânio, o defeito observado foi atribuído a íons de níquel 

carregado com carga negativa na substituição. O modelo foi caracterizado a partir das seguintes 

configurações de spin eletrônico por diferentes estados de cargas de substituição e íons intersticiais: os 

centros de defeitos devido ao níquel, no diamante sintético, são caracterizados pelo método de 

Ressonância Paramagnética de Elétron, em dois tipos NIRIMI e NIRIM2, e são identificados com as 

seguintes energias 1,400; 1,883; 2,510 e 3,100eV, ambos com o spin S=1/2. As pesquisas mostraram 

que esses centros não dependem apenas da concentração de níquel, mas também da presença de 

concentração de nitrogênio. Sendo assim, amostras que tiveram o seu crescimento com teor baixo de 

nitrogênio, tendem a possuir baixo conteúdo de nitrogênio, esses cristais mostram predominantemente 
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a ZPL (linha de fônon zero) a 1,4eV (Noblet et al. 1998). Entretanto, os cristais tipo IIa (sem 

nitrogênio) apresentam picos intensos a 1,883 e 2,51eV. 

Noblet et al. (1998) investigaram a causa da coloração azul de cristais de diamante de Argyle 

(Austrália), por meio da técnica de Ressonância Paramagnética de Elétron, obtendo resultado 

contrastante da literatura. Em vez da presença de pequena concentração de boro, observaram o 

elemento níquel, que seria o responsável do defeito, normalmente encontrado em cristais sintéticos. 

2.3.7 – Fluorescência ao Ultravioleta 

Nas análises de fluorescência ao ultravioleta (FUV) aplicada à caracterização do diamante, 

neste trabalho, foi utilizada a forma tradicionalmente conhecida. Tal experimento foi realizado 

utilizando-se uma lâmpada ultravioleta no comprimento de onda longo, também chamado de luz 

negra, com predominância de radiação aos 365nm. As amostras foram examinadas em local escuro, 

sendo colocada uma de cada vez dentro de uma caixa com a cor preta para melhor visualizar a cor e a 

respectiva intensidade. Para tal utilizou-se o aparelho marca Kruss Optronic de fabricação alemã, 

modelo UVT3650, pertencente ao Laboratório de Gemologia do Instituto Nacional de Geología y 

Minería da Venezuela, unidade Caracas (INGEOMIN) (Figuras 2.6). 

 

Figura 2.6 –Vista Geral do Laboratório de Gemologia do INGEOMIN/CARACAS, evidenciando os aparelhos 
gemológicos utilizados.  

O efeito da fluorescência pode ser visto quando um diamante é submetido a uma fonte de luz 

ultravioleta. Nessa condição, algumas amostras de diamante começam a brilhar e a desenvolver uma 

“aura” em diferentes cores e tons sendo que o azul é a cor mais comum, podendo ainda apresentar 

coloração em tons de verde, amarelo, laranja e rosa. 

Sabe-se que a estrutura cristalina do diamante é composta por um arranjo simétrico 
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tridimensional de átomos de carbono formando agrupamentos tetraédricos. Nesse caso, todos os 

elétrons são saturados, a simetria é perfeita. No entanto, alguns defeitos são gerados pela presença de 

impurezas típicas do seu ambiente de formação, que apresenta altas concentrações de nitrogênio, boro, 

ferro, níquel, sílica e outros compostos químicos. 

Quanto maior a quantidade de átomos incluídos na estrutura cristalina do diamante, com o 

passar do tempo e da história termal do diamante no manto superior, maior interação ocorre entre os 

átomos. Invariavelmente, algumas dessas impurezas são incluídas na estrutura do diamante, 

substituindo o carbono. Desenvolvem-se agrupamentos de átomos de Ni, N, Fe, Si e B com os átomos 

de carbono formando-se os complexos múltiplos. Tais agrupamentos ocorrem entre átomos e lacunas 

ou entre os átomos de carbono com os de nitrogênio ou boro, formando diversos tipos de defeitos 

complexos denominados na física com as letras A, B, C, N3, H2, H4 e outros. 

A fluorescência emitida pelo diamante exposto às radiações de luz ultravioleta de 

comprimento de onda curto ou longo é muito variável, alguns cristais de diamante emitem uma luz 

fluorescente brilhante da cor azul celeste, outros apresentam esse efeito de maneira mais fraca, 

enquanto outros parecem completamente inertes a essas radiações, poucos podem apresentar uma 

fluorescência amarela ou verde-amarelada (Anderson 1984, Güttler & Brusa 2003). Tal fato ocorre em 

função dos tipos específicos de defeitos já que os cristais de diamante desenvolvem colorações 

distintas pela absorção de certos comprimentos da luz. Esses defeitos facilitam também o 

deslocamento de elétrons dentro da estrutura cristalina do mineral e os elétrons excitados por uma 

energia, como a luz ultravioleta, desloca-se do seu lugar de origem para ocupar níveis energéticos 

diferentes. Desse modo, alguns elétrons podem sair da banda de carga e se hospedarem 

temporariamente nos subníveis impulsionados por uma fonte excitante (no caso a luz ultravioleta), por 

raios X ou outra radiação forte. Se a fonte excitante cessa, os elétrons tendem a retomar ao seu lugar 

de origem, liberando o excesso de energia fornecida. 

Considerando as informações comentadas, poder-se-ia supor que os cristais de diamante 

incolores não mostrassem fluorescência, no entanto estudos comprovam que um grande porcentual 

dessas amostras incolores apresenta o referido fenômeno. De qualquer forma, diamante que não é 

fluorescente não é, necessariamente, perfeito. Na literatura existem muitas evidências de tipos de 

defeitos (complexos e agrupamentos), os quais não permitem um deslocamento de elétrons e impedem 

o efeito da fluorescência.  

Outros tipos de defeitos coexistentes em cristais de diamante anulam a ação da fluorescência 

dos defeitos presentes, os quais mostram, normalmente, em outros cristais de diamante uma 

fluorescência forte. Tal fato depende da disposição, da concentração e dos tipos de defeitos presentes 

no cristal de diamante específico, evidenciando a unicidade de cada diamante. Assim sendo, um 

diamante pode conter vários desses agrupamentos, em concentrações diferentes, podendo-se supor que 
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cada cor resultante da fluorescência observada é a soma de todos os defeitos. Desse modo, podemos 

ter fluorescência forte, fraca, tênue nas várias cores ou, até mesmo, nenhuma. Investigações bem 

detalhadas com métodos espectroscópicos permitem decifrar a influência de cada um desses 

agrupamentos nas várias cores. 

Segundo trabalhos realizados por Hanley et al. (1977), Collins et al. (1994) e Goss et al. 

(2003), que relacionam a presença de impurezas às cores de fluorescência é possível considerar que 

amostras de diamante que apresentam luz fluorescente de cor laranja contêm átomos de nitrogênio 

substituindo isoladamente os átomos de carbono (tipo Ib); cristais que apresentam luz fluorescente de 

cor azul resultam de uma combinação de três átomos de nitrogênio formando os centros do tipo N3; 

fluorescência em tons de amarelo relacionam-se a cristais onde um complexo múltiplo de átomos de 

nitrogênio posicionam-se em lacunas formando uma estrutura chamada de plaqueta; colorações laranja 

fluorescente são fruto da combinação de um átomo de nitrogênio com uma lacuna, gerando os 

complexos N-V neutro; as tonalidades vermelhas relacionam-se a um complexo relacionado a 

impurezas intersticiais e deslocamentos com absorção característica em 637nm, gerando complexos N-

V com carga; já a fluorescência de cor verde relaciona-se à combinação de uma lacuna com um dos 

complexos A ou B. É necessário ressaltar ainda que o agrupamento de dois átomos de nitrogênio, 

conhecido como defeito A, anula a fluorescência de outros defeitos presentes no diamante. 

A radiação ultravioleta de ondas longas UVL (315 a 400nm) foi utilizada em campo para a 

identificação de possíveis reações fluorescentes. O método consiste em colocar as amostras em um 

recipiente que é introduzido no analisador. Por meio de uma abertura lateral observam-se as frações 

fluorescentes na superfície das amostras. De um modo geral, o mineral em análise reage à incidência 

da radiação ultravioleta emitindo radiação cujo comprimento de onda (cor) varia com a substância sob 

análise. No caso do diamante, 98% aproximadamente reagem à radiação ultravioleta emitindo cores 

características, em geral de tonalidades azul, verde, amarela ou alaranjada. 

2.3.8 – Catodoluminescência 

O método da catodoluminescência (Cl) apresenta, no caso do diamante, informações que não 

são observadas por nenhum outro método analítico. A emissão de luz ultravioleta ou luz visível, 

estimulada pelo bombardeamento eletrônico, é detectada no detector de cintilação e no tubo de raios 

catódicos. Sistemas de detecção extremamente sensíveis são usados para a catodoluminescência, 

trabalhando com um amplo ângulo de detecção o que possibilita a observação não dispersivamente a 

partir de um sistema coletor de luz fotomultiplicadora introduzindo um espectrômetro entre a amostra 

e o detector. Muitas substâncias, especialmente semicondutores e minerais que não tem muitas 

moléculas orgânicas, permitem a observação por meio desse método. 

A baixa intensidade da catodoluminescência de algumas substâncias e a absorção de radiação 

por moléculas orgânicas traz restrições ao método.  
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Sabe-se que o processo de luminescência pode ocorrer em certos cristais de diamante com 

defeitos na rede cristalina. Neste caso, os elétrons, ao receberem uma quantidade de energia, se 

excitam e saltam de uma camada menos energética para outra mais energética. Quando os elétrons 

excitados retornam ao seu estado inicial de energia, eles emitem esta diferença sob a forma de um 

fóton. A fluorescência e a fosforescência são aspectos da luminescência, o primeiro ocorre somente 

enquanto durar o estímulo e no segundo a emissão de luz perdura um pouco mais. A 

catodoluminescência origina-se quando se utiliza a incidência de elétrons, já a eletroluminescência 

quando se aplica um campo elétrico, etc. (Davies 1975). 

A luminescência catódica ou catodoluminescência de cristais de diamante associa-se com as 

imperfeições cristalinas localizadas em posições específicas da rede cristalina do mineral. Dessa 

forma, cristais naturais e sintéticos linearmente polarizados apresentam luminescência azul atribuída à 

ocorrência de dislocamentos (Kiflawi & Lang 1974, Woods & Lang 1975). Segundo Lang (1980) e 

Collins & Woods (1982) a catodoluminescência polarizada no infravermelho e a catodoluminescência 

amarela associam-se à defeitos planares com até várias dezenas de mícrons. 

2.3.9 – Ativação Neutrônica 

A análise por ativação neutrônica (AAN) consiste no bombardeamento de um dado material, 

seguido da medida da radioatividade induzida. Em geral, a irradiação é feita com nêutrons térmicos e a 

radioatividade resultante é medida usando-se a espectrometria dos raios gama emitido por cada 

radioisótopo. Uma vez que cada isótopo produzido no processo de ativação possui características de 

emissão próprias [meia vida (T½)], e energia das partículas ou radiação gama emitida, é possível 

efetuar determinações quantitativas da concentração por comparação com padrões. Nos métodos 

convencionais de Ativação Neutrônica, amostras e padrões dos elementos a serem analisados são 

ativados simultaneamente, sendo, as concentrações dos elementos de interesse, determinadas por meio 

da comparação das respectivas radioatividades. 

A AAN é um método de análise não destrutivo que permite, em alguns casos, determinar as 

concentrações de 20 a 40 elementos numa única amostra. Para uma análise multielementar completa, 

os elementos são divididos em 3 grupos dependendo da meia vida de seus produtos da irradiação com 

nêutrons: curta (2min - 15h), intermediária (0,5 - 5 dias) e longa (maior que 5 dias). 

A existência de cristais de diamante com “capas” coloridas, recobertos irregularmente por uma 

película de cerca de 20µm de espessura é bem comum. Assim, por meio dessa técnica é possível 

determinar os elementos traços relacionados à formação dessa estrutura, bem como presentes como 

impurezas no mineral. 

Para tal, utilizou-se a tecnologia disponível no CDTN/CENEN/BH, que se refere a um reator 

de pesquisa TRIGA MARK I IPR-R1, que conta com três dispositivos para as irradiações: mesa 

giratória, tubo central e tubo pneumático. 
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Os reatores TRIGA são caracterizados pela sua segurança intrínseca devido, principalmente, 

ao grande coeficiente negativo de temperatura/reatividade. Isto significa que um aumento da potência 

leva a um consequente aumento da temperatura da mistura combustível-moderador, causando o 

aparecimento de uma reatividade negativa que amortece gradualmente a taxa de aumento de potência e 

essa tende a se estabilizar. Outras características de segurança dos reatores TRIGA são a alta retenção 

dos produtos de fissão no combustível, mesmo que o revestimento venha a sofrer falha, e um sistema 

passivo de remoção de calor no núcleo durante as operações. O IPR-R1 é um reator nuclear de 

pesquisa do tipo piscina, refrigerado por circulação natural. O calor acumulado na água do poço pode, 

opcionalmente, ser removido por circulação forçada por um sistema de refrigeração dotado de circuito 

primário e circuito secundário. 

As principais formas de utilização do Reator TRIGA IPR-R1 são a ativação neutrônica e a 

produção de radioisótopos sendo, pois, otimizado para a utilização dos fluxos de nêutrons. Várias 

pesquisas na área de neutrônica já foram realizadas em suas instalações, mas existe uma carência de 

dados, principalmente experimentais, sobre seu comportamento termo-hidráulico. Realizaram-se pois, 

medidas de temperaturas nos canais de refrigeração do núcleo e ao longo da piscina, com o reator 

operando em vários níveis de potência. Assim, puderam-se avaliar experimentalmente vários 

parâmetros da refrigeração natural, como a vazão do refrigerante no núcleo e a altura do efeito 

chaminé, em função das potências de operação. A altura do efeito chaminé, neste caso uma chaminé 

virtual, pois ela não existe fisicamente, é considerada como a distância entre a saída do canal e o plano 

das isotermas do fluido acima do núcleo. 

Os procedimentos de irradiação, medida dos espectros gama, limites de detecção adotados 

estão descritos na literatura (Joron et al., 1997, Maghraoui et al., 1999).  

Em seguida, foram realizadas duas seqüências de contagem. A primeira, radionuclídeos de 

meia vida média, após uma semana de decaimento, cujo tempo de contagem foi de aproximadamente 

3.000 segundos, permite a determinação do 140La, 153Sm, 239Np, 99mTc, 24Na, 76As, 82Br, 187W e 198Au. 

A segunda, radionuclídeos de meia vida longa, após um mês de decaimento, por um tempo de 

contagem de aproximadamente 30.000 segundos permite a determinação do 46Sc, 54Mn, 58Co, 60Co, 
51Cr, 65Zn, 85Sr, 86R , 95Zr, 110Ag, 124Sb, 134Cs, 131Ba, 141Ce, 147Nd, 152Eu, 160Tb, 169Yb, 181Hf, 182Ta, 192Ir e 
233Pa. 

2.3.10 – Espectroscopia micro-Raman 

A espectrografia micro-Raman (EMR) e as técnicas de imagem a ela associadas, são métodos 

não destrutivos usados na identificação de minerais, requerendo pequenas quantidades de amostra. 

A espectroscopia micro-Raman consiste no espalhamento inelástico da luz por um meio 

material, que assim espalhada, possui energia e comprimento de onda diferente daqueles da luz 

incidente. Essas energias correspondem às energias das vibrações moleculares da rede cristalina e 
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estão relacionadas à simetria das moléculas presentes no material. Uma vez que todo material tenha 

uma rede com simetria definida, a técnica de espectroscopia micro-Raman permite uma identificação 

direta do material testado. A referida técnica é utilizada para a determinação da(s) fase(s) química(s) 

principal(is) presente(s) em cada mineral analisado. Essa técnica analítica tem sido muito utilizada 

pela rapidez e confiabilidade dos resultados e por ser não destrutiva. Como guias metodológicos, 

foram utilizados o trabalho de Hope (2001) e o livro-texto de Hollas (2002). Os espectros micro-

Raman dos minerais pesados foram obtidos num aparelho policromático, equipado com microscópio 

óptico Olympus e fonte de laser de Ar+ (λ=514,5nm), no Departamento de Física do Instituto de 

Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICEX/IF/UFMG). A técnica de 

espectroscopia micro-Raman no estudo do diamante tem adquirido uma extrema importância nos 

últimos anos, com relação ao controle de qualidade do diamante sintético e a identificação de 

inclusões minerais no diamante natural. As inclusões são identificadas pela absorção das frequências 

correspondentes aos movimentos que existem na estrutura cristalina do mineral, cuja energia é 

derivada do movimento de rotação (moléculas) ou por vibração (átomos e elétrons) das partículas. 

2.3.11 – Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier 

Na obtenção dos espectros de absorção, o espectômetro foi mantido, previamente, ligado por 

um período de 40min, para que se conseguisse a estabilização do mesmo. Posteriormente, foi realizada 

a calibragem do aparelho por meio da utilização de um padrão de diamante, procedimento único para a 

leitura de várias amostras. Finalmente, a amostra (monocristal) foi colocada no porta amostra, sendo 

então submetida à incidência de raios infravermelhos, gerando os espectros de absorção, sob a ação de 

nitrogênio gasoso, produzindo uma atmosfera gasosa inerte. O espectômetro, conectado a um 

computador, possibilita o transporte automático dos dados e os espectros são visualizados a partir do 

uso do programa Origin, versão 6.0. Deve-se ressaltar que foram utilizados monocristais de diamante 

com duas faces naturais planas e paralelas, visando obter espectros sem ruídos. 

Sabe-se que a principal impureza química encontrada no diamante é o nitrogênio, com 

concentrações que variam de 0 a 3.000ppm (Harris 1992). Segundo Evans (1992) e Kaminsky et al. 

(2001) aproximadamente 98% dos cristais de diamante contêm nitrogênio. Bursill & Glaisher (1985) e 

posteriormente Evans (1992) em investigações sobre os mecanismos de cinética e difusão do estado de 

agregação ocorrido  nos cristais de diamante citam que os mesmos variam em função da forma de 

ocorrência do nitrogênio em sua estrutura cristalina. Segundo discutido por Robertson et al. (1934) e 

Mendelssohn & Milledge (1995), o carbono é substituído pelo nitrogênio na estrutura cristalina do 

diamante, sendo que tal substituição pode ser detectada por meio de espectros de absorção no 

infravermelho característicos, o que originou a classificação espectral do diamante em função da 

presença de nitrogênio. 
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Os espectros das amostras de diamante, foram obtidos em um equipamento marca ABB 

Bomem, modelo MB102, utilizando-se resolução de 4cm-1 e 128 scans em temperatura ambiente, 

pertencente ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – Unidade Belo Horizonte. As 

amostras foram limpas previamente com acetona e medidas diretamente sem preparo preliminar. Para 

tal é necessário que haja pelo menos uma superfície plana e polida, sendo que as amostras analisadas 

foram previamente preparadas. Como forma de padronizar os resultados com relação ao conteúdo de 

nitrogênio e os estados de agregação, foi usada a metodologia proposta por Mendelssohn & Milledge 

(1995). 

2.3.12 – Ressonância Paramagnética Eletrônica 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) é uma técnica aplicada para identificar íons 

metálicos de transição desconhecidos, defeitos na rede ou ainda distinguir entre diferentes estados de 

valência desse mesmo íon. O espectro de EPR frequentemente identifica o sítio da rede e as simetrias 

das espécies paramagnéticas, particularmente, para avaliação de monocristais. Essas informações 

podem ser obtidas sobre o núcleo na imediata vizinhança do spin em observação e algumas vezes, 

dados de tempo de relaxação detectam efeitos de longo alcance. Dependendo do tipo de material, 

podem ser obtidos constantes de difusão, tempos de correlação e tipos de hidratação a partir do 

espectro de EPR de soluções, assim como caracterização de ligações químicas em moléculas e cristais. 

Trata-se de uma técnica muito efetiva no que se refere à identificação e estudo de defeitos na 

rede cristalina do diamante, sendo que os termos EPR ou ESR (EPR – electron paramagnetic 

resonance ou electron spin resonance – ESR) são utilizados indistintamente na bibliografia com o 

intuito de designar essa técnica, haja vista o que importa é o paramagnetismo de spin com os sólidos 

(Loubser & Wyk 1978). 

Neste item é realizada uma breve descrição dos princípios e fundamentos teóricos no que 

tange à Ressonância Paramagnética Eletrônica e suas aplicações no estudo da rede cristalina do 

diamante. 

Para explicar o fenômeno de EPR deve-se considerar primeiramente o comportamento de um 

elétron livre. De acordo com a teoria quântica, elétrons são possuidores de momentos magnéticos 

intrínsecos relacionados aos seus spins (Wilmshurts 1968). Assim sendo, na presença de um campo 

magnético os mesmos sofrem a ação de um torque que alinha seu momento magnético com o campo. 

Segundo a teoria quântica somente dois valores de energia são possíveis de ocorrer o que 

indica que o spin do elétron assumirá somente dois ângulos relativos ao campo aplicado, sendo esses 

0º ou 180º. Caso haja a influência da radiação eletromagnética em uma frequência correspondente à 

separação entre a as energias permitidas, a energia é absorvida do campo magnético. 
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Assume-se que a condição de ressonância para o momento magnético do elétron é β(µB) o 

magneton de Bohr, de forma que cada momento deve estar alinhado, paralelo ou antiparalelo, ao 

campo magnético aplicado. Na equação escrita a seguir, tem-se a representação entre a diferença de 

energia ∆E e as duas condições dadas pela equação: 

, 

onde, H representa  o valor do campo 

magnético aplicado, e tomando o fator g para o elétron livre como 2.  

Segundo descrito por Wilmshurst (1968) levando-se em consideração elétrons ligados à 

átomos, as condições são diferentes. Já no caso onde ocorre o emparelhamento de elétrons, o 

fenômeno de EPR não pode ser observado, sendo o material considerado como diamagnético. Quando 

o emparelhamento é incompleto, a substância é dita paramagnética e o fenômeno de EPR pode ser 

observado. 

A equação seguinte representa a condição de ressonância para os casos onde o elétron 

encontra-se ligado: 

, 

sendo g chamado de fator de separação 

espectroscópico (FSE) e ν0 de frequência na qual ocorre o EPR. Adicionalmente, é necessário ressaltar 

que para o caso de elétrons de ocorrência livre o valor de g é igual a 2,002319. Já no caso de elétrons 

emparelhados em átomos, moléculas e cristais, os valores de g se diferem deste, sendo função dos 

detalhes eletrônicos de cada composto em particular. 

No caso dos cristais de diamante os estudos de espectroscopia de EPR são empregados com 

o intuito de ajudar na classificação dos mesmos, auxiliando na reconstrução das condições geológicas 

da sua cristalização. 

Os cristais naturais de diamante são caracterizados pela ocorrência frequente de diferentes 

centros paramagnéticos que se relacionam com a presença e localização de impurezas de nitrogênio, 

níquel e defeitos na estrutura da rede cristalina do mineral. Mineeva et al. (1996) ao aplicar a técnica 

de EPR no estudo de cristais naturais das minas de Yakutia, Ural, África do Sul e China, com 

diferentes morfologias e cores, classificou-os em cinco grupos distintos. O primeiro grupo é formado 

por indivíduos onde ocorre principalmente o Centro do tipo P1, onde átomos de nitrogênio ocupam a 

posição do carbono. O segundo grupo possui indivíduos onde ocorrem principalmente os centros N1, 

N4, W7, onde dois átomos de nitrogênio aparecem em configuração distinta. O terceiro é representado 

∆E = h ν0 = g β H0 

∆E = g β H0 ≅ 2 β H0 
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por indivíduos cujos principais centros são o P2 e o W21, que são atribuídos à agregação de três 

átomos de nitrogênio. Os indivíduos do quarto grupo possuem como centro principal o N2 que é 

atribuído a defeitos de deslocação e os do quinto, aqueles que apresentam centros paramagnéticos 

relacionados ao elemento Ni (NE1, NE2, NE3, NE4, NE5 e M1), ao oxigênio (OK1) e a 

deslocamentos relacionados a cetros com S = 1, como é o caso dos centros A1, D1. 

Nadolinny & Yelisseyev (1993) em estudos sobre o centro relacionado à presença de níquel 

(NE5) e sobre o centro relacionado com a presença de níquel - nitrogênio (Ni-N) caracterizaram que 

os mesmo ocorrem preferencialmente em diamantes naturais e sintéticos que passaram por tratamento 

térmico. Tais centros são atribuídos a defeitos do tipo NE1 associados à duas vacâncias, sendo que sua 

observação é extremamente difícil devido ao fato de ser de intensidade fraca. 

Em função dos centros gerados a partir da presença de Ni+, os estudos realizados por 

Nadolinny & Yelisseyev (1993) permitiram estabelecer o modelo descrito a seguir. Os centros NE1 

são constituídos por uma configuração em cadeia N-V-Ni-V-N, sendo que os íons d localizam-se nas 

posições de vacância dupla, com direção de N-Ni-N igual a 14º em relação ao eixo [110]. Já os centros 

NE2 são similares aos NE1, com a inclusão de um nitrogênio adicional. 

O centro M1 é representado por pares doador-aceitador onde um aceitador (B ou A1) 

substitui um átomo de carbono, e um íon doador de Ni+ localiza-se nas proximidades da posição 

intersticial (Nadolinny & Yelisseyev 1995). 

No caso do estudo realizado por Mineeva et al. (1996) para cristais de diamante da mina de 

Yakutia (Rússia), concluíram que os mesmos continham centros paramagnéticos NE1, NE2 e M1 

associados ao elemento níquel. Ressalta-se, no entanto, que a concentração de centros de níquel obtida 

na maioria dos cristais é muito baixa e raramente apresentam concentração superior a 1017cm–3. 

Estudos realizados por Nadolinny et al. (1999) propõem que a ocorrência do centro NE8 está 

associada à presença dos centros NE1, NE2 e NE3 com tratamento térmico a uma temperatura de 

2.300K. Deve-se ressaltar, no entanto, que centro NE8 pode ser encontrado também em cristais 

naturais que contêm os centros de níquel-nitrogênio (NE1-NE2). Adicionalmente, os mesmos autores 

estudando amostras da mina de Yakutia (Rússia) correlacionaram a existência dos defeitos de EPR 

com picos de fotoluminescência, cujas linhas de fônon zero são 488,9 (NE2), 496,7 (NE1) e 523,2 

(NE3). 

2.3.13 – Difração de Rios X 
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O método por difração de raios X (DRX) foi aplicado na análise dos minerais indicadores do 

diamante, selecionados a partir dos concentrados de bateia. Adicionalmente, utilizou-o na 

caracterização das amostras de carbonado (8), uma vez que esse tipo de diamante pode ser confundido 

com outras substâncias escuras e porosas, especialmente óxidos de manganês e ferro. Assim sendo, 

utilizou-se de um difratômetro da marca RIGAKU, modelo D/Max-2B, com goniômetro horizontal, 

com radiação CuKα, filtro de Ni e condições de excitação de 20mA e 40kV, pertencente ao 

Laboratório de Raios X do DEGEO/EM/UFOP. Os registros foram realizados com contagem de 

1.000cps, velocidade do goniômetro de 2o/min e intervalo de exposição de 5-70o. Como fonte de 

radiação foram utilizados, no primeiro caso, um tubo de Cu, e no segundo caso, um tubo de Co, ambos 

com voltagem de 20-60kV e corrente de 2,5-50mA. 

No preparo das amostras dos minerais indicadores, foi utilizado o método do pó, em uma 

mistura de pó da espécie mineral com 10% de NaCl como padrão. As amostras foram inicialmente 

fragmentadas com o auxílio de um Morteiro de Abich e, posteriormente, pulverizadas em um gral de 

ágata, até alcançarem uma granulometria inferior a 200 mesh. Para o caso das amostras de carbonado, 

efetuou-se sua fragmentação por meio da utilização do Morteiro de Abich e, posteriormente, foram 

realizadas as análises com o material fragmentado. 

A partir do referido método, foi possível medir os parâmetros e o volume da cela unitária, 

bem como identificar os politipos de berilo, turmalina, mica e nióbio-tantalato. 

Os parâmetros de cela unitária foram calculados por meio do programas de informática, 

JADE, que se baseia nos valores dos possíveis índices de cada plano reticular. 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS GEOLÓGICOS DOS DEPÓSITOS DIAMANTÍFEROS  

 

Litologicamente, na área de estudo ocorrem rochas pertencentes às províncias geológicas 

Cuchivero e Roraima que são intrudidas por corpos de rochas básicas em forma de diques (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Províncias geológicas da Guiana Venezuelana no estado Bolívar (modificado de Cvgminerven 
2004). 

3.1 - PROVÍNCIA GEOLÓGICA DE CUCHIVERO 

A Província Cuchivero, situada na área de Guaniamo, foi classificada por McCandless (1965) 

originalmente como Série Ígnea Cuchivero, englobando as rochas ígneas ácidas expostas na região 

norte ocidental do Estado Bolívar, na área do Rio Suapure. Tal sequência é composta de rochas 

extrusivas, representadas por riolitos pórfiros, metamorfizados termalmente ou pelo contato com 

intrusões ácidas posteriores, rochas intrusivas representadas por riolitos pórfiros e graníticos com 

textura de gnaisse, granito hornblendítico e biotítico, além da Formação Cinaruco. 

Na área do Rio Suapure, ocorre a Formação Caicara, os granitos Santa Rosalía e Guaniamito. 

Na região do médio e alto Caura, ocorrem rochas da Província Cuchivero. 
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A Formação Caicara é constituída, principalmente, por rochas extrusivas riolíticas com tufos 

associados. O Granito Guaniamito apresenta zonas gnaíssicas e os Granitos Santa Rosalía e San Pedro 

apresentam-se na forma de maciços. O Grupo Suapure é pós-tectônico e nas rochas apresentam-se 

ligeiramente metamorfizados com formas maciças com baixo teor de quartzo e altos teores de biotita, 

hornblenda e feldspato potássico. Os granitos Pijiguaos também estão incluídos nesse grupo e 

compreendem intrusões de grabro e diques de diabásio que aparecem na sequência superior da 

Província Cuchivero, mas são mais velhos que as rochas do Grupo Suapure. 

Menéndez (1968) considerou que esta província era constituída por grandes extensões de 

rochas plutônicas graníticas, com uma menor porção de rochas vulcânicas ácidas, levemente 

metamorfizadas. Martín (1968), em seu estudo na região Aro-Paragua, reconheceu uma litologia que 

foi determinada Grupo Cuchivero. A mesma autora em estudos posteriores (1972), denominou-a de 

Grupo Pacaraima. Ríos (1972) restringiu a associação ígnea de Cuhcivero à sequência formada pelas 

seguintes unidades: Formação Caicara, Granito de Guaniamito e Granito Santa Rosalía.  

Mendonza (1974) redefiniu o Grupo Cuchivero e estendeu seus afloramentos uns 5km ao 

norte do paralelo 6º, e incluiu no grupo o Leucogranito San Pedro, que representa uma fácie do 

Granito Santa Rosalía, além de incluir o termo Supergrupo Cedeño, composto pelo Grupo Cuchivero 

em sua base. Esse autor ainda introduziu a definição do Grupo Suapure, contituído pelo Granito 

Rapakivi e pelo Granito Pijiguaos. As rochas plutônicas predominantes representam granitos e com 

menor frequência quartzo-monzonitos, granodioritos e tonalitos, levemente metamorfizados. 

As rochas vulcânicas são, em sua maioria, do tipo ácidas, representando depósitos de caráter 

riolítico, alcalino e riodacítico. Moreno et al. (1985) define a Formação Carún para agrupar um 

conjunto de lavas andesíticas intercaladas com uma porção menor de tufos ácidos que afloram na 

confluência dos Rios Carun – Antabari, afluentes do Rio Paragua, estando a mesma localizada acima 

da Formação Caicara. 

As rochas do Grupo Cuchivero possuem orientação N-NW, sendo que os granitos intrusivos 

possuem idades aproximadas de 1.690Ma, como é o caso do Granito Santa Rosalia (Martin 1968). 

3.2 – PROVÍNCIA GEOLÓGICA DE RORAIMA 

A província geológica de Roraima se estende desde os limites do Parque Nacional Canaima, 

até a localidade denominada quilômetro noventa e cinco, próximo à Piedra de La Virgen, até Santa 

Elena de Uairén, em direção NS e desde o Rio Venamo até o Rio Paragua. Essa província é composta 

pelas rochas do Supergrupo Roraima, com diabásios e rochas gabronoríticas-quartzíferas a dioríticas-

quartziferas (Associação Avanero). Dalton (1912) introduziu o nome de Capas de Roraima, para 

designar uma sequência de sedimentos continentais, originalmente descritos como Formação Arenisca 

por Brown & Sawkins (1875), que aflora na região limítrofe entre Venezuela, Guiana e Brasil. 
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Posteriormente Tate & Hitchcock (1930), a descreveram no estado Amazonas. Aguerreverre et al. 

(1939), na Venezuela, e Kaye (1952), na Guiana, definiram essas sequências como Formação 

Roraima. Reid (1973), na região de Santa Elena de Uairén, elevou-a a Grupo e a subdivide em quatro 

formações (Uairén, Cuquenan, Uaimapué e Mataui). Briceño et al. (1989) incluiu a Formação Ichún, 

com caráter local, na parte basal do grupo, sendo seu afloramento no Tepui Ichún, parte central sul do 

Estado Bolívar. 

Pinheiro et al. (1975), por meio do Projeto RADAM insere a utilização do termo Grupo 

Roraima. Pinheiro e após trabalhos de mapeamento na porção nordeste de Roraima, propuseram a 

elevação do Grupo à categoria de Supergrupo. 

Atualmente, a denominação Supergrupo Roraima é utilizada para caracterizar uma espessa 

sequência de rochas sedimentares depositadas sobre o Escudo das Guianas logo após o evento 

vulcânico Uatumã que sucedeu a orogenia Transamazônica. 

Segundo (Reis & Yánez 1999 e 2001) o Supergrupo Roraima (Pinheiro et al. 1990; Reis et 

al. 1990), possui continuidade em território venezuelano e guianense sob a designação regional de 

Bloco Sedimentar Pacaraima, correspondendo a uma bacia contínua com, aproximadamente, 

75.360km2, cujo pacote em torno de 2.900m de espessura reúne rochas sedimentares e piroclásticas 

depositadas em variados ambientes dos sistemas continental, transicional e marinho raso. A idade 

mínima de formação da cobertura corresponde a 1.778 ± 12Ma (U-Pb em baddeleyita) referente a 

soleira Cipó (Diabásio Avanavero). Santos et al. (2003) descreveram uma idade U-Pb de 1.875 ± 5Ma 

para os tufos cineríticos Uaimapué da porção mediana do supergrupo, estabelecendo sua evolução ao 

longo do Orosiriano - Estateriano. Segundo relatam Reis et al. (2000), por meio do estudo de uma 

população de 21 cristais de zircão clástico, provenientes da Formação Arai (base do supergrupo), 

determinaram-se idades UPb em 2.123 ± 14Ma (fonte transamazônica) e 1.958 ± 19Ma e 2.718 ± 

18Ma. Os valores de 1,95Ga referem-se àqueles cristais associados ao plutonismo Pedra Pintada, 

indicando que a sedimentação do Supergrupo Roraima processou-se logo após o encerramento do 

Episódio Orocaima. 

O arcabouço litoestratigráfico resume-se, na Venezuela, da seguinte forma: subdivide-se 

(base/topo) nas formações Uairén, Kuquenán, Uaimapué e Matauí (Reid, 1972; Reid & Bisque 1975; 

Ghosh 1981. São reconhecidos no Supergrupo Roraima os ambientes fluvial entrelaçado, eólico e 

lacustre na base, sistemas flúvio-deltaico a marinho raso na sua porção mediana e flúvio-deltaico no 

topo. Apresentando ainda, diferentes níveis de sills de diabásio, uma sucessão vulcanossedimentar na 

sua porção intermediária e níveis conglomeráticos inferiores responsáveis pela fonte secundária do 

ouro e diamante. 
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A totalidade das medidas de paleocorrente de seu sistema continental é sugestiva de uma 

áreafonte situada a nor-nordeste, em rochas que na atualidade representam terrenos de complexos 

granito-gnáissicos e metavulcanossedimentares.  

A seguir tem-se uma descrição das similaridades rochosas do Supergrupo Roraima, na sua 

distribuição entre Brasil e Venezuela. 

3.2.1 - Formação Uairén 

Na região de Santa Elena de Uairén afloram quartzo arenitos de granulação média, tabulares, 

com abundantes marcas onduladas e em discordância angular sobre rochas vulcânicas do Grupo 

Pacaraima, recebe o nome de Formação Araí em território brasileiro. Na rodovia que liga as 

localidades de Pacaraima e Vale do Rio Kukenán ocorrem quartzo arenitos e arenitos conglomeráticos 

róseos, friáveis e com estratificações cruzadas acanaladas de médio porte. Medidas de paleocorrentes 

indicam direção SSE, similar ao descrito para os arenitos da estreita faixa arqueada que se inicia em 

Cerro Patrol, estendendo-se até alguns 15 km a SE de Santa Elena de Uairén. (Reid 1972; Reid & 

Bisque 1975) 

Distribuem-se ainda no Cerro El Abismo, na estrada para El Paují e nos flancos sul e norte 

da anticlinal de Uaiparú, onde há predominância de arenitos conglomeráticos. 

Na região de Chiricayén encontra-se recobrindo os ignimbritos do Grupo Pacaraima,  sendo 

sobreposta por arenito arcoseano, estratos argilosos acinzentados com fragmentos de quartzo e 

arenitos conglomeráticos. No topo da seção da área de Chiricayén, os arenitos conglomeráticas são 

transicionais a conglomerados polimícticos.  

Ocorrem ainda, na região cercana ao município de Santa Elena de Uairén arenitos de 

granulação fina com níveis centimétricos de arenitos arcoseanos, arenitos conglomeráticos e 

conglomerados polimícticos com seixos de quartzo e subordinados fragmentos de rochas vulcânicas. 

Já associados ao rio Icabarú, encontram-se os arenitos entremeados pelo sill de diabásio 

Uairén (sul de Santa Elena), prolongamento do sill Cotingo da porção brasileira.  

Essa sucessão estratigráfica é bastante homogênea, sendo constituída, da base em direção ao 

topo uma alternância de conglomerados lenticulares com seixos de quartzo gradando a arenitos 

quartzosos e arcoseanos, alternados com lentes de pelitos de coloração arroxeada (Reid 1972, Reid & 

Bisque 1975). 

As estratificações cruzadas acanaladas de grande porte apresentam características fluviais de 

um sistema entrelaçado, com curta variação lateral sendo que os leitos conglomeráticos mais espessos 

indicam transporte através de elevada energia. 
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3.2.2 - Formação Kukenán 

Trata-se do termo utilizado por Reid (1972) para denominar a sucessão pelítica marinha 

sobrejacente à Formação Uairén, que mantém prioridade cronológica sobre a terminologia “Nicarã” de 

Reis et al. (1988). Na Venezuela, afloram acompanhando o vale do Rio kuquenánestendendo-se por 

cerca de 18 km a nordeste de Santa Elena de Uairén, na fronteira com o Brasil (região de Divina 

Pastora). É representada por leitos de folhelhos cinza-esverdeados intercalados por camadas 

milimétricas de arenitos finos e siltitos com laminação planoparalela (Reid 1972, Reid & Bisque 

1975). 

Tal deposição indica um episódio de transgressão marinha, responsável pelo afogamento dos 

sedimentos deltáicos Uairén. Registra-se, associado a essa, um forte controle estrutural E-W 

responsável pelo dissecamento da unidade sedimentar e consequente escassez de afloramentos, com 

uma geomorfologia definida por pequenas cuestas e colinas ao longo do vale aberto do rio Kuquenán. 

Sua espessura estimada é de 50 a 100m na porção venezuelana. Na proximidade da soleira básica, as 

rochas pelíticas encaixantes encontram-se afetadas por metamorfismo de contato, encontrando-se sob 

forma de cornubianitos (Reid 1972). 

3.2.3 - Formação Uaimapué 

Foi denominada por Reid (1972) para caracterizar estritamente a sucessão 

vulcanossedimentar sobrejacente à Formação Kukenán. É caracterizada por representar eminente 

sucessão vulcanossedimentar onde se intercalam camadas de arenitos arcoseanos líticos, quartzo 

arenitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados com níveis de tufos cineríticos e ignimbritos 

ácidos e arenitos tufáceos, brechas com fragmentos de tufos vítreos e rochas clásticas (Pinheiro et al. 

1990).  

Na rodovia que liga os municípios de Santa Elena de Uairén e El Dorado, na região próxima 

à localidade de Quebrada del Jaspe, as seções vulcanossedimentares da Formação Uaimapué 

apresentam uma intercalação rítmica de siltitos, arenitos finos e argilitos que constituem turbiditos, 

com nível intermediário de estratificação cruzada do tipo hummocky. Sobrepostos por níveis métricos 

de tufos avermelhados intercalados com arenitos arcoseanos, friáveis e róseos. Estes arenitos 

apresentam-se comumente intercalados por níveis milimétricos de argilitos esbranquiçados e são 

seguidos de arenitos feldspáticos finamente laminados limitados por níveis centimétricos de argilitos 

de coloração arroxeada (Reis & Yanez 2001).  

Segundo Reis & Yanez (2011) a sequência acima descrita sugere tratar-se de paleoambiente 

litorâneo com presença de barras de foz de canais distributários, com retrabalhamento dos sedimentos 

pela ação de ondas de tempestade. 
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3.2.4 - Formação Matauí 

Tal denominação foi proposta por Reid (1972) para representar a sucessão sedimentar que 

constitui o Monte Roraima e que é comum a ambos países (Brasil e Venezuela), em concordância à 

proposição de Santos (1985). 

Sua sequência estratigráfica foi inicialmente descrita por Gansser (1954), sendo modificada 

posteriormente por Reid (1972), Ghosh (1981) e Santos et al. (1990). O contato basal dessa formação 

é arbitrário, descrito a partir do ponto onde os paredões encontram-se verticalizados e desprovidos de 

colúvio. 

Reid & Bisque (1985) assinalam a presença de dois grandes sills de diabásio encaixados em 

rochas areníticas, postulando uma origem fluvial para a unidade  

Ghosh (1981) em observação ao topo de vários tepuis, incluindo o Monte Roraima, sugere 

um perfil de ambiente de praia sem barreira, com domínio de ondas. Quatro principais fácies foram 

identificadas pelo autor, sendo que três delas (shoreface e foreshore) interrelacionam-se por meio de 

ciclos centimétricos a métricos granodecrescentes ascendentes compostos na base por arenitos com 

estratificação cruzada tabular, acompanhados por arenitos intercalados e/ou recobertos por arenitos 

com marcas onduladas simétricas e bifurcadas, acamadamento gradacional e associação com 

estratificação cruzada hummocky. O topo da sucessão registra a presença de uma fácies arenosa 

conglomerática com estratificação cruzada, estruturas de sulco e origem fluvial relacionada a canais 

distributários.  

A sucessão de topo é representada por arenitos de granulação média a grossa, arenitos 

conglomeráticos e conglomerados interrelacionados. Associam-lhes estratificações cruzadas 

acanaladas desenvolvidas sob regime fluvial. 

Segundo Reis et al. (2000), a correspondência litoestratigráfica e similar arranjo 

paleoambiental das rochas sedimentares Roraima, tanto na Venezuela como no Brasil, permitindo 

sugerir a aplicação e extensão do termo supergrupo para a região venezuelana, em atenção a hierarquia 

de sua subdivisão e seções tipo (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Mapa geológico simplificado da região de Santa Elena de Uairén, evidenciando a localização das concessões selecionadas para esse estudo (modificado de MME 2003). 
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Em Santa Elena de Uairén (Venezuela), Reid (1974) realizou um trabalho estratigráfico 

semidetalhado sobre o Supergrupo Roraima, onde foram identificadas quatro formações nos mais de 

2.000m de seção que o Supergrupo Roraima apresenta nessa região. A Formação Uairén, que 

corresponde à formação basal nessa localidade, está sobreposta de forma discordante às rochas 

vulcânicas ácidas que compõem o embasamento. É formada por conglomerados e arenitos de origem 

fluvial. 

Disposta concordantemente acima, encontra-se a Formação Kukuenan que representa 50 a 

100m de argilitos fossilíferos. Esta se encontra recoberta concordantemente, pela Formação 

Uaimapué, que engloba cherts, limonitos, arcósios e jaspes vermelhos. É conveniente esclarecer que 

em alguns perfis do jaspe vermelho, na região de Divina Pastora, ele foi descrito anteriormente, por 

Martín e Bellizzia (1974) como sendo tufos vítreos, devido ao fato dele ser constituído por partículas 

vítreas em forma de Y, meia lua, fibras, filamentos, etc. com bolhas e vesículas vazias e fenocristais 

corroídos de quartzo e feldspato. O mesmo fenômeno foi observado nos afloramentos do Suriname e 

Guiana, onde Ganser (1974) as descreve como rochas de aspecto similar ao jaspe vermelho, 

classificadas como tufos vítreos, cujo teor de SiO2 não ultrapassa 84% e cuja coloração vermelha é 

devido aos altos teores em ferro. A Formação Matuai é a superior do Supergrupo Roraima na região, 

estando disposta concordantemente, sobre a descrita anteriormente. Consiste, essencialmente, de 

ortoquartzitos de coloração variável entre branco, creme e rosado. 

De acordo com Reid (1972) os sedimentos formadores das rochas da Formação Uairén foram 

transportados de sul para leste, os da Uaimapué de sul para oeste, os da Matuai do norte, sendo que os 

cristais de diamante do escudo da Guiana, depositados na formação basal se originaram a partir de 

kimberlitos do leste da África (Libéria e Gana), há aproximadamente 2.100 a 2.300Ma. 

A Formação Uairén faz parte da sequência sedimentar de Supergrupo Roraima, que constitui a 

província mais jovem do Escudo das Guianas (Gonzalez et al. 1980). Essa aflora nos limites do 

município de Santa Elena de Uairén e em seus arredores, abrangendo grande parte da Gran Sabana e 

apresenta uma espessura média que varia entre 800m e 900m. Seu contato inferior é discordante com 

tufos meteorizados do tipo Formação Caicara, pertencentes à Formação Pacaraima, que se estende em 

direção à localidade homônima no Brasil e forma o divisor de águas entre a Venezuela e o Brasil, 

nessa região. 

A formação Uairén é composta por quartzo-arenitos com granulometria variando de média a 

grossa, além de limonitos laminados de coloração violácea e conglomerados polimíticos. Os 

conglomerados apresentam clastos e seixos limonítico-arenáceos de coloração avermelhada. Na zona 

de El Abismo foi estudada uma seção com 155m de espessura, composta por quartzo-arenitos, arenitos 

conglomeráticos e conglomerados polimíticos. 
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Dohrenwend et al. (1995), subdividiram a Formação Uairén em dois membros, o inferior com 

aproximadamente 600m de espessura é composto por arenitos quartzíferos de granulometria grossa, 

bem selecionados, apresentando estratificação cruzada e acanalada intercalados com lentes 

conglomeráticas de matriz silicosa com escassos limonitos argilosos. O membro superior apresenta 

espessura entre 100m e 300m, sendo formado por arenitos e quartzitos de granulometria média, 

fortemente estratificados, além de escassos conglomerados intercalados. 

A Formação Kukenán, está concordantemente acima da anterior, possui uma espessura 

máxima de 100m, encontra-se aflorante nas porções inferiores do Tepui homônimo que cruza a estrada 

transacional Troncal 10. É formada por pacotes alternantes, compostos cada um do topo para a base 

por arenitos feldspáticos, limonitos feldspáticos, siltitos e argilitos. 

A Formação Uaimapué, possui uma espessura máxima de 250m, mantém contato inferior 

concordante com a Formação Kukenan. Pode ser separada em dois membros, o inferior apresenta 

similaridade litológica com a Formação Uairén, estando constituído por arenitos com granulometria 

variando de fina a grossa, apresentando estratificação cruzada, além de conglomerados, ambos 

intercalados com finas camadas de limonito e argilito. O Membro Superior é formado por arcósios, 

jaspes, limonitos e tufos vítreos, que apresentam coloração variada (avermelhados, verdes, amarelados 

e acinzentados). Os tufos vítreos foram tomados como camadas guia dentro da estratigrafia do 

Supergrupo Roraima por sua constância desde o território do Suriname, passando pela Venezuela, 

Brasil e Guiana. Sobrejacente a essa e mantendo contato concordante, encontra-se a Formação Mataui, 

correspondendo à unidade mais jovem do Supergrupo Roraima. Ocupa grande parte dos elevados 

verticais denominados Tepuis, sendo constituída por ortoquartzitos e arenitos quartzo-feldspáticos 

com estratificação cruzada marcante e marcas de onda. Descreve-se ainda a ocorrência de arenitos 

maciços contendo horizontes muito finos de arenitos argilosos e siltitos. A espessura média dessa 

formação é superior aos 1.000m. 

Alberdi & Contreras (1995) descreveram rochas similares às que compõem a porção basal do 

Supergrupo Roraima denominando-as de Capas de Abaren e Formação Urico. Briceñno et al. (1989) 

correlacionam a sua Formação Ichún com a parte inferior do Supergrupo Roraima. 

Moreno (1975) observou que o Supergrupo Roraima aflora discordantemente sobre os granitos 

sódicos do Complexo de Supamo. Nessa região, as rochas que compõem o Supergrupo Roraima, 

apresentam espessuras de no máximo 100m, estando constituídas essencialmente por ortoquartzitos 

avermelhados a brancos e limonitos avermelhados. O conglomerado basal parece não estar presente 

nessa área. 

Na região Aro-Paragua, o Supergrupo Roraima se sobrepõe, geralmente, discordantem sobre o 

Grupo La Vergareña (Martin 1974) e apresenta litologias similares às observadas por Reid (1973) em 

Santa Elena de Uairén. Na região média do Rio Urico, esse autor estudou a presença de um 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, 263p. 

 

50 
 

conglomerado basal composto por uma matriz grauvaquiana, com abundância de pirita, de coloração 

verde a cinzentada, com fragmentos de quartzo leitoso, lava ácida de coloraçao avermelhada, 

fragmentos de lava intermediária, porfirítica de coloração verde, metabasito de granulometria fina, 

epidotizada e blocos de rochas graníticas, possivelmente derivadas do embasamento granítico, o qual 

mostra uma relação discordante com as rochas descritas. 

Em geral, as rochas do Supergrupo Roraima possuem um leve tectonismo, sendo comum a 

presença de sinclinais suaves e abertos com mergulhos inferiores a 10º, com algum falhamento local, 

incluindo falhas de arraste como as observadas no Tepui Paru, à sudoeste de Kakuri, relacionados à 

Orogenia Nickeriana e de levantamentos epirogenéticos. Briceño et al. (1989) concluem que os tepuis 

são o produto de inversões topográficas remanescentes de sinclinais de eixos com inclinação em 

ambas as direções. As áreas baixas no contorno dos tepuis correspondem a anticlinais erodidos. Todas 

essas rochas possuem equivalentes na Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil, resultante dos 

processos dos ciclos tectônico-termais Pré-Cambriano. 

Registra-se a presença de metamorfismo de contato (andaluzita) nas zonas em que as rochas 

do Supergrupo Roraima são intrudidas pelos corpos graníticos e pelas rochas máficas da associação 

Avanavero. Urbani (1975) postulou um metamorfismo de carga (pirofilita) em algumas localidades do 

Alto Caura, possivelmente onde o Supergrupo Roraima alcançou 300m adicionais de sedimentos, 

atualmente erodidos. 

3.3 - GEOMORFOLOGIA E A EVOLUÇÃO DA DRENAGEM 

Para explicar a formação dos depósitos sedimentares recentes é necessário entender algumas 

evidências, relacionadas à evolução dos sistemas de drenagem e do relevo, que representam extrema 

importância no que se refere à formação dos pláceres de interesse econômico.  

Adicionalmente, observa-se uma tendência nos rios de ordem superior, como é o caso do 

Kukenan, Icabarú e Caroní, a permanecer submetidos ao controle estrutural das deformações presentes 

na área de estudo. O relevo indica que diferentes redes de drenagem estão em desenvolvimento 

segundo distintos níveis. 

O desenho atual da drenagem é o resultado de uma série de capturas, controladas pelas 

estruturas, assim como por sucessivas inclinações da crosta. Outras formas menores do relevo, tal 

como o relevo em escarpas, dependem da litologia, da estruturação geológica e das variações 

climáticas no Pleistoceno. 

É evidente que a orientação de sul para norte, dos principais afluentes do Rio Orinoco, como é 

o caso do Paragua, do Aro e do Caroní, é consequência da inclinação original do Escudo Guianês, na 

sua porção norte. No entanto, o fluxo inverso, de norte para sul, dentro dos limites das rochas do 

Supergrupo Roraima, representados pelos rios Arabopó, Kukenan, Yuruaní, Aponguao e Karuai, deve-
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se a um levantamento posterior, o que se manifesta na geologia superficial do Escudo, apresentando, 

gradualmente em direção ao norte, um incremento do grau metamórfico, no Supergrupo Pastora. 

A seguir, são apresentados diversos fatores que influenciaram na evolução das drenagens. 

3.3.1 – Influência dos Movimentos do Escudo 

O caráter fundamental do relevo nas rochas do Supergrupo  Roraima, se manifesta na inversão 

do relevo, como testemunhos dessa situação, tem-se a cadeia de Tepuis, que se estende desde o Monte 

Roraima até o Monte Ilú, alcançando altitudes de 2.800m e apresentando desníveis de 1.600m, com 

relação ao Monte Arabapó. Esses restos erosivos, que antigamente formavam uma unidade geológica 

contínua, estão sendo rapidamente erosionados, desde a porção norte, pelos afluentes do Rio 

Mazaruni, na Guiana, onde o desnível se mostra mais acentuado. 

O Auyantepui alcança uma altitude máxima, em direção ao sul, de 2.400m, com desníveis de 

até 2.000m em relação ao Monte Kamarata. A elevação do Auyantepui diminui escalonadamente em 

direção ao norte, até chegar a 1.400m de altitude, fato que se deve a uma erosão escalonada e a um 

levantamento de seu extremo sul, que originou o desenvolvimento do Rio Churún, afluente do Rio 

Carrao. 

À sudeste do Ayuantepui, encontram-se os restos erosivos de outra unidade geológica 

contínua que foi deformada em megassinclinais. As maiores altitudes correspondem aos tepuis 

Aprada, Chimanta, Akopan, Angasima e Upuigma de, aproximadamente, 2.000m, com desníveis de 

até 1.400m com relação ao Tepui Uonkén. Por um problema de perspectiva, denomina-se Aprada ou 

Chimanta a um conjunto de montanhas tabulares separadas. 

Na porção sudeste da área de estudo, uma série de dois sinclinais e dois anticlinais de direção 

E-W, permitiram o desenvolvimento de um relevo do tipo escarpas, com um controle completo dos 

rios Uaiparú e Icabarú. Esses dobramentos assimétricos, cujas inclinações estão para o Sul, podem ser 

o reflexo da geodinâmica no Escudo, como pode ser notado na erosão diferencial produzido no 

embasamento, em território brasileiro. 

Posteriormente às deformações de orientação E-W, novas reativações no embasamento 

originaram meganticlinais e megassinclinais de orientação N-S. Um dos anticlinais é o de Chiricayén, 

à noroeste de Santa Elena de Uairén, que pode ser correlacionado com um bloco levantado do escudo, 

estando limitado por uma falha de direção N-S, sobre a qual localiza-se o Rio Surukun, possuindo uma 

extensão de 25km. 
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O relevo fundamental das rochas do Supergrupo  Roraima, na área de estudo, teria sido 

controlado por eventos endógenos de direções NW-SE e NE-SW, na parte norte e oeste da área. 

Enquanto que na parte sul e leste, a orientação muda para um sistema N-S e E-W. É possível que a 

orientação NW-SE seja correspondente ao arranjo estrutural do Grupo Cuchivero e a E-W, 

correspondentes às deformações do Escudo do Brasil. Em ambos os casos, as orientações N-S e NE-

SW, seriam posteriores e secundárias. 

3.3.2 – Os Fenômenos de Pseudokarst 

Fenômenos de pseudokarst são muito comuns nos níveis superiores de mesas e platôs do 

Supergrupo Roraima, em quartzitos e arenitos conglomeráticos. 

Ainda que a origem e evolução do relevo tipo escarpas dependam de fatores como a estrutura 

geológica e as condições do clima, sua morfologia está vinculada, principalmente, com a erosão 

diferencial sofrida pelos distintos tipos de rochas sedimentares. 

Quanto à estrutura, é necessário que as camadas rochosas possuam mergulhos inferiores a 20º 

e preferencialmente menores que 12º. Com relação ao clima, as escarpas se desenvolvem melhor em 

clima úmido, que permita o desenvolvimento do agente fluvial capaza de trasportar os materiais 

particulados. 

É interessante notar que os processos de denudação atuante sobre o contato discordante entre a 

Formação Canaima e o Escudo ígneo-metamórfico, desenvolvem sempre um relevo do tipo escarpas 

nas rochas da Formação Canaima. Por outro lado, dentro do esquema de inversão do relevo nos 

megassinclinais, os cursos de água que drenam a partir do Escudo em direção às rochas do Supergrupo  

Roraima, indicam um estágio evolutio mais jovem do que os que drenam em direção contrária. 

Segundo esse modelo de evolução do relevo, os afluentes que a partir do Escudo fluíam em direção ao 

Rio Caroní, sempre desaguaram sobre o cinturão de escarpas. Cada uma das rochas resistentes 

correspondentes ao cinturão funcionava como um obstáculo de drenagem, obrigando a deposição dos 

materiais mais densos. Novos afluentes devem ter surgido e desaparecido ao longo do Escudo, à 

medida que ocorriam as mudanças sucessivas do clima no Terciário e no Pleistoceno, no entanto sem 

variar as condições necessárias para a concentração hidrodinâmica dos aluviões de valor comercial, 

localizados no contato da Formação Canaima e o Escudo. A idade holocênica que se atribui aos 

aluviões diamantíferos nessa área, representa o último evento de deposição, entre tantos outros 

semelhantes que ocorreram durante o passado geológico. 

Com os dados anteriormente citados, busca-se levantar a hipótese de que os pláceres 

diamantíferos, que se encontra sobre o Escudo e nas proximidades da Formação Canaima, podem ter 
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sido formados longe de sua área fonte, experimentando vários processos sucessivos de concentração 

química e física, durante os períodos interglaciais do Terciário e do Quaternário, razão pela qual 

explicaria a maior relação entre diamante gemológico e industrial e a ausência dos minerais 

provenientes da desintegração dos kimberlitos. 

Diatremas kimberlíticos de idade cretácia foram descobertas no alto Paraíba (Brasil), 

intrudidos em cinturões orogenéticos de idade proterozóica (Svisero et al. 1984). Outros autores 

relacionam tais injeções kimberlíticas com reativações de antigas zonas de fratura nos escudos Pré-

Cambrianos; ou com a passagem de uma placa continental sobre um hot spots. 

3.3.3 – A Ação do Clima Recente 

Quando se trata do clima atual, referir-se-á a dados obtidos junto à Comissão para a 

Planificação Nacional dos Recursos Hidráulicos (COPLANARH 2001) e a Eletrificación de Caroní 

(EDELCA 2001). A direção preferencial dos ventos vai do leste para o sudeste, trata-se de ventos 

úmidos que ao chocar-se com as rochas localizadas nas maiores altitudes, produzem um incremento na 

precipitação média anual que varia de 3.000 a 4.500mm. O topo dos tepuis mais elevados são áreas 

submetidas a uma incessante ação fluvial, o que torna possível os fenômenos de pseudokarst e o 

desenvolvimento de formas raras, tais como lápiles nos arenitos conglomeráticos. 

A oscilação entre os valores médios mensais da temperatura em Santa Elena de Uairén é muito 

pequena, classificando-a como uma área de características isotérmicas. A temperatura média mensal 

pode variar entre 19,4º, durante novembro e dezembro e 22,5º, em março e abril. 

A umidade relativa média anual é de 83% com um máximo de 89% em junho e julho e um 

mínimo de 76% em março. Trata-se, portanto, de uma zona úmida, com pequena variação anual. 

Ambas as condições descritas anteriormente, favorecem a meteorização bioquímica de rochas e solos, 

especialmente nas áreas cobertas por vegetação de bosque. 

A influência do clima atual no desenvolvimento das formas do relevo é diferente em áreas de 

selva e em áreas de savana. Nas regiões cobertas por vegetação de floresta sempre verde ou floresta 

tropical, há a proteção do solo a processos erosivos mais intensos. Os rios são de água limpa, devido 

ao pouco transporte de material particulado. As perdas de materiais se dão em grande parte, devido à 

dissolução, chegando a produzir até 50% da denudação total para essas regiões. 

Nas regiões de savana, a camada de solo é mais fina, existindo sempre a tendência à formação 

de crostas lateríticas. Grande parte da precipitação flui sobre a forma de mantos de regime laminar, 

com pouquíssima ação erosiva. O sistema de drenagem é menos denso e os vales tendem a ser amplos. 
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3.3.4 – A Influência dos Paleoclimas 

Grande parte dos sedimentos, das grandes áreas de deposição, especificamente as planícies 

aluvionares do Rio Kukenan e outras de menores dimensões, como as planícies alargadas dos rios 

Icabarú, Aparurén, Uonán e Araukiren, bem como o Rio Carapo, na meseta Guaiquinima, 

provavelmente se desenvolveram em clima árido a semi-árido, uma vez que nas condições atuais, os 

rios não carreiam grande quantidade de sedimentos em suspensão ou arraste, nem nas condições de 

savana. Assim, sugere-se que as contínuas concentrações aluvinares de interesse econômico, que se 

localizam no Escudo ígeneo-metamórfico, foram formados em períodos glaciais, especialmente no que 

se refere à concentração hidrodinâmica, uma vez que as concentrações por meteorização química se 

desenvolveram melhor em climas quentes. 

Em climas áridos, correspondentes aos períodos glaciais, a ausência da vegetação e a 

diminuição dos índices de precipitação, favoreceram a erosão eólica, os materiais mais finos foram 

transportados em direção ao oceano e os mais grossos formaram terraços ou se concentram no fundo 

dos rios. 

3.3.5 – Influência dos Fatores Aclimáticos 

Dentro dos fatores aclimáticos mais importantes para o desenvolvimento do relevo 

fundamental das rochas que compõem o Supergrupo Roraima, estão os levantamentos, rebaixamentos 

e inclinações do Escudo. Tais fenômenos, independentes de sua natureza, produziram alterações na 

crosta, posteriores à deposição dessas rochas, o que culminou com sua deformação. 

A falta de informação geológica detalhada sobre o embasamento ígneo-metamórfico impede o 

estabelecimento preciso da natureza e ordenamento geocronológico de tais eventos na área de estudo. 

Ainda que o desenvolvimento das formas de relevo nas rochas ígneas-metamórficas, como 

resposta a um soerguimento da crosta, não possa ser correlacionado diretamente, com o ocorrido nas 

rochas da sequência sedimentar do Supergrupo  Roraima, as superfícies de erosão podem sugerir uma 

idade aproximada, para tais níveis erosivos. Desta forma, entre o Monte Roraima e o Rio Kukenan 

localizam-se os restos de uma superfície antiga que foi erodida, apresentando cotas entre 1.350 e 

1.450m, cuja similaridade está no desenvolvimento de uma capa laterítica de poucos metros de 

espessura. 

Uma das planícies mais bem desenvolvidas na região, que corta tanto as rochas sedimentares 

como os diques de diabásio, localiza-se na área de Uonkén, junto à porção inferior do Rio Karuai. 
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3.3.6 – Influência da Litologia 

Anteriormente, as deformações das rochas do Supergrupo Roraima eram atribuídas 

unicamente às intrusões básicas, no entanto, deve-se ressaltar que na área de estudo, a maior parte dos 

sills de rochas básicas adquirem uma estrutura lopolítica, como que se acomodando a uma estrutura 

preexistente. 

Todos os dobramentos menores, situados à sul da área de estudo, não guardam nenhuma  

relação com rochas básicas. Corpos menores se repetem em diferentes níveis, ao longo da sequência 

sedimentar e os diques são de espessura média. A meteorização e erosão desses corpos intrusivos 

menores mascaram uma área muito maior com materiais lateríticos e crostas ferruginosas, dando a 

impressão da existência de um corpo intrusivo de grandes proporções.  

A influência das rochas básicas no desenvolvimento do relevo se manifesta de muitas 

maneiras, a mais simples é a conformação do relevo positivo devido a sua maior resistência à erosão. 

Esse é o caso dos diques e outros corpos intrusivos, que devido a mecanismos variados, tais como 

clima, desenvolveram uma crosta ferruginosa. No entanto, os diques exerceram um controle ainda 

mais importante na evolução do relevo dessa área, quando sua presença foi combinada com a atuação 

dos agentes fluviais de denudação. Nesse caso, quando a ação denudante é mais acentuada de um lado 

do dique, são estabelecidos desníveis que podem ser confundidos com falhas, como acontece com os 

diques presentes na área de Luepa, Kanavayen e Parupa. O Tepui Sororpan é formado parcialmente, 

por um processo dessa natureza. Por outro lado, rochas protegidas dos agentes intempéricos, 

encerradas no interior dos diques, podem dar a impressão de um sill de rochas básicas. 

3.4 – GEOLOGIA LOCAL 

A região de Santa Elena de Uairén está representada estratigráfica pelo Supergrupo Roraima, 

com evolução ao longo do período Orosiriano (2050-1800 Ma) do Paleoproterozóico.  

Na descrição da geologia correspondente aos depósitos de diamante pode-se afirmar que as 

rochas existentes nas zonas das concessões foram formadas a partir de sedimentos Pré-Cambrianos, 

formando depósitos horizontais e detríticos. Trata-se de arenitos meteorizados, de coloração marrom, 

associados à ocorrência de quartzo leitoso em forma de cascalho, sendo que o diamante ocorre dentro 

desses conglomerados. 

Na região dos depósitos ou concessões nas proximidades de Santa Elena de Uairén é possível 

individualizar e reconhecer quatro unidades geológicas, cuja descrição se faz a seguir. 
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3.4.1 -  Arenitos e Conglomerados da Formação Roraima 

São responsáveis por formar os relevos positivos mais representativos da região, sendo 

representador por repetidas sequências de arenitos ricos em sílica, arenitos caoliníferos, argilas, 

microconglomerado e conglomerados. 

A estrutura tectônica dos estratos encontra-se representada por mergulhos suaves para sul, não 

superiores a 10º, fazendo parte de um flanco de um amplo anticlinal de direção NE-SW e plano axial 

vertical situado fora das zonas pertencentes às concessões. Os jazimentos de ouro e diamante 

encontram-se hospedados nessa sequência de rochas, de ampla distribuição regional. Como bem 

mineral de grande aproveitamento econômico, encontra-se ainda o quartzo hialino, relacionando-se 

diretamente aos arenitos ricos em sílica dessa formação, representando lentes centimétricas a métricas, 

condicionadas pelos planos de estratificação das rochas. Apresentam-se ainda, comumente, como 

geodos ou drusas, cujos espeços vazios encontram-se preenchidos por material argiloso. Essa 

concentração elevada de quartzo hialino explica a abundância de clastos angulosos e pouco 

selecionados, associados ao cascalho mineralizado, nas concessões diamantíferas da região, sendo 

comum encontrar cristais de quartzo de dimensões centimétricas aflorantes nas areias silicosas que 

contornam os cursos d’água. 

3.4.2 - Sedimentos Aluvionares Quaternários 

Essa unidade contém os sedimentos detríticos dos rios Mosquito e Rue, bem como da rede de 

quebradas que os compõem, formando duas bandas de direção E-W. Tais sedimentos formam os 

cursos dos rios e paleocanais, possuindo uma granulometria que varia de grossa a fina, representados 

por frangmentos heterogêneos de conglomerados, arenitos, quartzo, rochas vulcânicas, etc. A 

granulometria variada é a principal característica desses sedimentos, podendo-se encontrar desde 

fragmentos sobre a forma de blocos, passando a cascalho e areias finas. 

A evolução dos canais atuais e antigos dos rios e quebradas forma uma sucessão de 

paleocanais que se interceptam entre si e em cujos níveis intermediários encontram-se localizados os 

cascalhos diamantíferos e auríferos. 

Em algumas concessões, em particular, a ação meteórica sobre os conglomerados e arenitos 

diamantíferos da Formação Roraima, forma depósitos secundários aluvionais, associados aos 

cascalhos dos rios. 
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3.4.3 – Sedimentos Eluvionares Quaternarios de Areia 

A ação meteórica sobre os arenitos ricos em sílica da Formação Roraima, formam níveis 

eluvionares de areia silicosa, denominados localmente de arenales que apresentam altas concentrações 

para diamante e teores médios de ouro. Representam potenciais fontes de quartzo hialino de uso 

gemológico e industrial. 

3.4.4 – Lateritas Férricas Quaternários 

Encontra-se mais desenvolvidos na porção sul ocidental da área das concessões, representando 

formações correspondentes a solos residuais, típicos de clima tropical. Possui espessura variável, que 

não ultrapassa 15m, localizando-se sobre os arenitos da Formação Roraima. Trata-se de rochas bem 

consolidadas com baixo grau de meteorização, ricas em óxido/hidróxido de ferro (hematita, goethita, 

limonita), contendo clastos de quartzo. Como todo solo residual, são potenciais portadores de 

diamante e ouro. 

Uma seção estudada em um corte aluvionar, de aproximadamente 7m, apresentou na base uma 

camada argilosa de coloração clara. Trata-se de uma zona de alteração in situ das rochas vulcânicas 

subjacentes e tal camada contém fragmentos de quartzo arredondado, indicando que o material, em 

algumas zonas, sofreu um pequeno transporte, recebendo contribuição de fragmentos de quartzo das 

rochas conglomeráticas. A essa camada, segue um horizonte de coloração avermelhada, constituído 

por clastos angulares de arenitos de cor rosada, cujos grãos possuem granulometria variando de média 

a grossa; todos esses fragmentos encontram-se misturados em uma matriz de areia grossa. Esse 

horizonte é o que se encontra mineralizado com diamante e, secundariamente, ouro. Sobrejacente a 

esse, tem-se um horizonte contendo argila acinzentada intercalado com um horizonte de coloração 

avermelhada, arenoso, contendo alguns clastos rolados de arenito.  

Os conglomerados polimíticos apresentam como características gerais uma relação matriz/grão 

bastante variável. Os grãos que compõem a fração grossa são, em sua maioria, bem selecionados e 

arredondados, sendo compostos por clastos de quartzo, rocha vulcânica, quartzito e outras rochas 

sedimentares. O tamanho dos clastos varia de 2 a 10cm. É comum observar, incorporados aos 

conglomerados, fragmentos de limonito avermelhado com dimensões que variam de 0,3 a 1,5cm de 

diâmetro. Também são observados, em algumas zonas, conglomerados intraformacionais contendo 

clastos subangulares de rochas vulcânicas derivadas do embasamento. 

O embasamento vulcânico se apresenta profundamente alterado, contendo muitos minerais de 

argila. Na Bacia do Rio Surucun os sedimentos recentes que preencheram as depressões, sobre o 
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embasamento vulcânico, são de grande importância econômica, uma vez que contêm altas 

concentrações de ouro e diamante. 

Reid (1974) dividiu as Rochas do Supergrupo Roraima, na região de Santa Elena de Uairén, 

em quatro formações, que da mais antiga a mais jovem são: Uairén, Kukenan, Uaimapué, Mataui. 

(Tabela 3.1). Nas regiões do Estado Amazonas, no Brasil e na Guiana o grupo se divide em três 

membros: o inferior que corresponde à Formação Uairén, o médio equivalente a parte das formações 

Kukenan e Uaimaoué e o superior correlacionado à Formação Mataui, que corresponde ao estrato mais 

espesso, representando grande parte das seções constituintes dos tepuis (Ghosh 1985, Gibbs & Baron 

1993). 

Tabela 3.1 – Formações que compõem a Província Roraima (Pdvsa 2002). 

Formação Descrição 

Matatui 
Constituída por arenitos de granulação fina, com abundantes estruturas 

sedimentares (600m da espessura).  

Uaimapué 

Representada por uma sequência de conglomerado basal, gradando para cima a 

arcósio vermelho, com intercalações do jaspe e ftanitas1 vulcânicas (vermelhas 

e verdes) com estratificação cruzada (250m da espessura).  

Kukenán 
Constituída por lutitos de cor variável, posicionando-se de maneira discordante 

à formação Uairén (50-100m da espessura).  

Uairén 

Composta por conglomerados e arenitos com estratificação cruzada, alguns 

lutitos e uma camada superior fina (2 - 4m) de laterita hematítica 

(aproximadamente 850m de espessura).  

1
Ftanita: rocha sedimentar silicosa, de cor cinza a preta, formada essencialmente por pequenos cristais de quartzo e opala. 



 
 

CAPÍTULO 4 

ASPECTOS GERAIS DO DIAMANTE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo foi elaborado com informações bibliográficas que fazem parte do conhecimento 

geral do estado da arte do diamante. Com o intuito de apresentar um embasamento teórico para os fins 

de fundamentar as discussões apresentadas nesta Tese e as conclusões obtidas, as quais acompanham 

as teorias do autor e de outros pesquisadores, e que em ocasiões apresentam claras diferenças com 

teorias propostas por outras linhas de pesquisadores. 

O diamante é uma das várias modificações cristalográficas do carbono, cujo nome provém do 

grego “adamas” (αβαµας), ou seja, “indomável, indestrutível”, refletindo sua excepcional dureza 

mecânica e resistência química (Orlov 1977). É conhecido desde o século XVI a.C., conforme Êxodo, 

Cap. 28, versículo 4 a 35. As tribos de Israel, como se sabe, eram doze, e representadas 

simbolicamente por doze pedras contidas no peitoral do seu Supremo Sacerdote Aarão. Uma delas era 

o diamante (Tolansky 1966; Bíblia 1967), chamada pelos hebreus de "jahalom". Por suas 

características únicas, o diamante é um dos minerais com maior valoração econômica. São inúmeras as 

aplicações das propriedades do diamante para a indústria em geral e para o setor joalheiro. 

O conceito de indestrutível, atribuído antigamente ao diamante, era puro engano, pois, apesar 

de ser a substância mineral mais dura que se conhece, possui baixa tenacidade. O mineral adquiriu o 

apelido "adamas" em 300 anos a.C. (Schumann 1995). 

Do ponto de vista científico, os cristais de diamante constituem amostras diretas dos processos 

físico-químicos que atuaram no interior da Terra, sendo estáveis em condições de intemperismo. 

4.1 - ASPECTOS GENÉTICOS DO DIAMANTE 

O diamante ocorre na superfície da Terra em diferentes tipos de rochas ditas primárias, ou 

seja, não sedimentares. Sendo descritas como rochas fontes no diamante kimberlitos, lamproítos, 

lamprófiros e rochas ígneas correlatas (Mitchell 1991), komatiítos (Capdevilla et al. 1999), maciços 

ultramáficos obductados e ofiolitos (Gregory & Taylor 1981), rochas de médio grau metamórfico 

(piroxenitos, Wirth & Rocholl 2003), rochas de alto grau metamórfico (peridotitos, Kaminsky 1984), 

granada-biotita gnaisses (Chopin 1984) e eclogitos (Xu et al. 1992, Mposkos et al. 2001), xenólitos 

mantélicos, peridotitos e eclogitos (Gurney 1989), meteoritos (Russell et al. 1992) e impactitos (Janse 

1991). Contudo, de todas as ocorrências, somente alguns kimberlitos/lamproítos são viáveis 

economicamente para exploração de diamante. São conhecidos em escala mundial, até o presente 

momento, mais de 5.000 corpos kimberlíticos, dos quais cerca de 20 são lavrados (Helmstaedt 2002). 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, 242p. 

 

60 
 

Os kimberlitos são rochas ultrabásicas, potássicas e ricas em voláteis, cujas definições 

apresentam-se tão complexas quanto às variações composicionais da mineralogia de seus constituintes 

(Smith 1984). 

Mitchell (1995) subdividiu os kimberlitos da África do Sul entre kimberlitos do Grupo I 

(enriquecidos em olivina-monticellita-serpentina-calcita) e do Grupo II (kimberlitos micáceos ou 

orangeítos). Kimberlitos do Grupo I constituem rochas híbridas, complexas e formadas por xenólitos 

do manto superior (principalmente peridotitos e eclogitos, alguns contendo diamante), megacristais ou 

nódulos discretos (grãos anédricos e arredondados de ilmenita magnesiana, piropo titanífero pobre em 

Cr, olivina, clinopiroxênio pobre em Cr, flogopita, enstatita e cromita pobre em Ti), com fenocristais 

associados a um mix de minerais com textura muito fina que constituem a matriz (olivina, flogopita, 

perovskita, espinélio, monticellita, apatita, calcita, serpentina). Kimberlitos do Grupo II (ou 

orangeitos) são formados por macrocristais de olivina numa matriz de flogopita e diopsídio com 

espinélio, perovskita e calcita. 

A grande diversidade textural e mineralógica dos kimberlitos é função do ambiente em que 

cada um se formou (Mitchell 1995). Os cristais de diamante podem estar presentes ou não em 

kimberlitos, sendo considerados como acessórios raros desses magmatitos (Dawson 1980). 

A exemplo dos kimberlitos, lamproítos são rochas híbridas, consistindo uma mistura de 

minerais originados diretamente da cristalização de um magma, juntamente com xenólitos e 

xenocristais do manto superior (Mitchell & Berman 1991). Kimberlitos e lamproítos são pobres em 

sílica e enriquecidos em MgO, FeO, K2O e voláteis, relativo à composição de basaltos. Contudo, 

lamproítos são peralcalinos e ultrapotássicos (6 a 8% de K2O) e muito mais enriquecidos em 

elementos traços que os kimberlitos (Zr, Nb, Sr, Ba e Rb). Possuem uma mineralogia comum aos 

kimberlitos (olivina, diopsídio, flogopita, apatita, perovskita, ilmenita e espeinélio), mas apresentam 

uma grande variedade composicional que os difere daqueles, principalmente pela presença de 

richterita, leucita, sanidina, wadeíta e priderita. Vidro vulcânico e um conteúdo relativamente baixo de 

calcita também são característicos de lamproítos. 

Meyer (1985) atribuiu para formação e crescimento do diamante, temperaturas entre 950°C a 

1.300°C e pressões entre 45 a 65kbars. O ambiente de equilíbrio do diamante situar-se-ia na parte da 

astenosfera marcada pelo máximo termal definido por Anderson (1980). 

O diamante, segundo Gurney & Switzer (1973) e Harte et al. (1980), é caracterizado como 

fenocristais nos estágios iniciais de cristalização do magma kimberlítico, no manto superior. 

Meyer & Tsai (1976), Robinson (1978) e Meyer (1985), por outro lado, suportaram a idéia de 

que cristais de diamante são xenocristais, ou seja, ocorrem como inclusões minerais no kimberlito. 

Corroborando esta última hipótese, Richardson et al. (1984) determinou idades de 3.5 a 3.2Ga para 

inclusões de piropo (granada) em diamante da África do Sul, inclusos em kimberlitos datados em 
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1.710 e 90Ma. Desta forma, foi comprovado que kimberlitos/lamproítos são apenas mecanismos de 

transporte dos diamantes até a litosfera. 

Peridotitos (lato sensu) são rochas ultramáficas formadas por olivina com proporções 

variáveis de orto e clinopiroxênio, com algumas fases aluminosas acessórias (Streckeisen 1976). 

Dependendo da pressão de formação, as fases aluminosas podem ser plagioclásio, espinélio ou 

granada (Meyer 1987). Harzburgito refere-se à peridotitos depletados em cálcio, constituídos por 

olivina e ortopiroxênio. Lherzolito é um peridotito basicamente composto por olivina e ortopiroxênio, 

mas com uma pequena quantidade de clinopiroxênio e minerais aluminosos. Ainda que peridotitos 

constituam a maior parte das inclusões em cristais de diamante, xenólitos diamantíferos peridotíticos 

são extremamente raros em kimberlitos e lamproítos (Janse 1991). 

Eclogitos (lato sensu) são rochas ultramáficas de composição basáltica, constituídas por 

clinopiroxênio (omphacita) e granada (almandina-piropo), subordinadamente rutilo, cianita, coríndon e 

coesita (Streckeisen 1976). Os xenólitos eclogíticos encontrados em kimberlitos possivelmente são 

originados a partir de: i) melts cumuláticos de granada-peridotitos; ii) fragmentos de crosta oceânica 

subductados (clinopiroxenitos metamorfisados); iii) pela combinação dos dois modelos anteriores, a 

partir da transformação de granada-piroxenitos subcontinentais pelo metassomatismo sódico de fluidos 

derivados de lascas tectônicas subductadas e iv) a partir da subducção e fusão parcial de uma placa 

oceânica. A relação genética entre eclogitos e minerais inclusos no diamante é corroborada pelo 

elevado conteúdo de Na e K em granadas e clinopiroxênios, respectivamente (McCandless & Gurney 

1989). 

Richardson et al. (1984) determinaram idades entre 3,3 a 3,0Ga para inclusões no diamante do 

tipo P, enquanto os do tipo E, situaram-se entre 1.670 a 990Ma (Richardson et al. 1990). 

Baseado no estudo das inclusões peridotíticas no diamante (olivina, enstatita, diopsídio, piropo 

cromífero, flogopita, espinélio cromífero, picroilmenita, zircão, sulfetos e diamante), Meyer (1985) 

postulou que tais cristais de diamante teriam crescido em condições subsólidas (Boyd & Finnerty 

1980, Hervig et al. 1980). 

Inclusões de granada-ortopiroxênio e olivina-ortopiroxênio-granada em diamante do tipo P 

foram usadas por Simakov (1998) para estabelecer as condições de P-T-fO2 e composições do fluido 

magmático. Esses dados permitiram ao referido autor postular a existência de um zonamento no manto 

superior, com litosfera relativamente mais oxidada e astenosfera mais redutora. As inclusões 

minerálicas no diamante teriam se formado em equilíbrio com fluidos ricos em CH4N, 

correspondentes à existência de melts de silicatos com metais. O diamante desse tipo se cristalizaria 

em equilíbrio com fluidos ricos em CO2 e os peridotitos se equilibrariam com fluidos ricos em CO2-

H2O. 
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A caracterização das inclusões eclogíticas (onfacita, piropo-almandina, cianita, coesita, rutilo, 

rubi, ilmenita, cromita, sulfetos, diamante − Meyer 1985) produziu resultados enigmáticos (Sobolev et 

al. 1998). As altas temperaturas de equilíbrio das inclusões eclogíticas, comparadas com as 

peridotíticas, e o fato de que existe um zonamento verificado por múltiplas inclusões eclogíticas 

determinadas num único cristal, sugerem um trend de fracionamento ígneo, da borda para o centro, a 

partir da cristalização direta de um magma (Bulanova 1995). 

Por outro lado, Taylor et al. (1998), estudando diamante da região kimberlítica de Yakutia 

(Rússia), observaram que, da borda para o centro do mineral, ocorrem camadas sucessivas de 

inclusões eclogíticas, interpretadas como estágios distintos de formação e nucleação do diamante do 

tipo E, devido ao decréscimo de temperatura e influência de fluidos metassomáticos posteriores à 

cristalização do núcleo. 

Os avanços relativos ao estudo das inclusões presentes no diamante indicam que o 

crescimento desses minerais ocorreram sob condições bastante distintas (Haggerty 1986, Griffin et al. 

1988, Sobolev et al. 1998, Taylor et al. 1998), podendo ser intermitentes por longos períodos de 

tempo (Richardson et al. 1984 e 1993, Taylor et al. 1998, Pearson et al. 1999). 

As composições químicas das inclusões podem ser totalmente diferentes dentro de um mesmo 

cristal de diamante (Griffin et al. 1988, Sobolev et al. 1998), e entre diferentes cristais de diamante 

contidos num mesmo xenólito mantélico (Taylor et al. 2000). Essas heterogeneidades também são 

refletidas nos padrões isotópicos das inclusões dos tipos peridotíticas e eclogíticas as quais produziram 

isócronas únicas (Richardson et al. 1984 e 1990, Richardson 1986). 

Em geral, postula-se que o crescimento do diamante esteja relacionado a eventos de 

metassomatismo no manto, a partir da percolação de fluidos enriquecidos em carbono, evidenciado 

pela presença de inclusões de magnesita (Bulanova 1995) e calcita (Sobolev et al. 1997) em diamante. 

O crescimento, a partir de fluidos metassomáticos, parece estar relacionado a mudanças rápidas nas 

condições de cristalização do mineral (e.g. Taylor et al. 1988, Rudnick et al. 1993, Leost et al. 2003), 

o que poderia explicar também a fonte de carbono para a formação desse mineral (e.g. Deines & 

Harris 1994, Spetsius & Griffin 1998). Estudos experimentais corroboram essa hipótese (Chepukrov et 

al. 1997, Pal´yanov et al. 2002, Arima et al. 2002). 

As intrusões de kimberlitos se apresentam de forma cônica invertida, denominada de pipes ou 

diatremas e podendo ocorrer também em forma de diques e soleira. Uma das características dos 

kimberlitos são o baixo teor de Na2O e razão de Na2O/K2O menor que 0,5. Variações de K2O (0,2 –

5,0%) servem de parâmetros para divisão petrográfica de kimberlitos micáceos (rico em K2O), e 

pobres em mica (baixo teor em K2O). Os principais elementos traços compatíveis dos kimberlitos são 

Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Cu e Zn, enquanto os principais elementos incompatíveis são Ba, Sr, Zr, Hf, 

Nb, Ta, U, Th e terras raras (Mitchell 1986). 
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O estudo dos xenólitos possibilita a obtenção de inúmeras informações relevante quanto à 

química, física e processos que ocorrem no manto, servindo assim como um geobarômetro e 

geotermômetro que tem fornecido dados importantes sobre a composição, a estrutura e as condições 

de fugacidade do manto terrestre. 

Um dos aspectos petrográficos característicos dos lamproítos é a ocorrência de flogopita como 

fenocristal ou como placas poiquilíticas na matriz e/ou cristalização tardia de richterita titanífera 

potássica (Mitchell 1985). Lamproítos diamantíferos australianos apresentam teores elevados de TiO2 

(2,5 – 8,0 %), P2O5 (0,6 –2,0%) e K2O que aumentam com o decréscimo de MgO, assim como altos 

teores de H2O (0,11 – 2,0%) e baixos teores de CO2 (0,5%) também são característicos dos lamproítos 

(Jaques et al. 1984). 

Tanto kimberlitos como lamproítos, possuem um notável controle tectônico, sendo que 

kimberlitos ocorrem, preferencialmente, no interior e nas bordas de crátons, enquanto os lamproítos 

distribuem-se nas faixas de dobramentos periféricas às áreas cratônicas (Cliford 1966, Dawson 1980, 

Janse 1985). 

Segundo (Cliford 1966), a presença de diamante no kimberlito está relacionada à posição da 

intrusão no cráton. Segundo esse autor, todos os kimberlitos diamantíferos da porção sul do continente 

africano, localizam-se no interior do Cráton do Kaapvaal, e os kimberlitos situados nas faixas de 

dobramento periféricas aos crátons são todos isentos em diamante. Todos kimberlitos mineralizados 

com altos teores em diamante, conhecidos no mundo, encontram-se exclusivamente em áreas 

cratônicas estáveis há mais de 1.500Ma. 

Contudo, os lamproítos australianos Argyle e Ellendale estão situados em um cinturão móvel 

no qual o último evento tectônico ocorreu a 1.940Ma. Por outro lado, o lamproíto Prairie Creek, não 

está situado em área estável a mais de 1.500Ma e conseqüentemente, apresenta baixos teores em 

diamante (Scott-Smith & Skinner 1984). 

Os kimberlitos e lamproítos ascendem à superfície em quatro ambientes geotectônicos 

diferentes, denominados K1, K2, K3 e L1 (Haggerty 1986). Os cones vulcânicos kimberlíticos são 

mais fechados em comparação a lamproítos possuindo altura vertical menor (aproximadamente 500m) 

e forma de uma grande taça. Com relação aos diâmetros em superfície, os kimberlitos variam em torno 

de algumas centenas de metros, ocorrendo em alguns casos, com diâmetro de 1,5km como, por 

exemplo, os pipes de Orapa e de Mwadui. Enquanto que uma chaminé lamproítica pode alcançar até 

3,0km de diâmetro (Figura 4.1).   
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Figura 4.1 – Esquema representativo de ambiente de geração de kimberlitos e lamproítos, juntamente com a 
relação da curva do campo de estabilidade do diamante/grafita com a litosfera. Os condutos K1, K2 e K3 são 
típicos para kimberlitos. L1 representa o conduto para lamproítos (Haggerty 1986). 

Enquanto a origem do diamante monocristalino está relacionada a kimberlitos e lamproítos 

(Mitchell 1986), a origem dos carbonados, segundo diversos pesquisadores, não estaria relacionada 

nem a kimberlitos e nem a lamproítos. 

4.2 - PROPRIEDADES FÍSICAS DO DIAMANTE 

O diamante é o mineral com a maior dureza na escala de Mohs, possuindo alta condutividade 

termal e baixa condutividade elétrica. Trata-se de um ótimo isolante elétrico, sendo, na maioria das 

vezes, incolor, possui um baixo coeficiente de atrito e alto ponto de fusão (3.547ºC). Apresenta, ainda, 

alto índice de refração o que faz com que a luz seja desviada da sua trajetória original, ao passar pelo 

mineral, tal fenômeno óptico confere ao diamante seu brilho peculiar. Em temperatura ambiente 

resiste ao ataque de qualquer substância química, e em ambientes sem oxigênio pode ser aquecido até 

uma temperatura de aproximadamente 1.500oC permanecendo-se estável. Outras propriedades físicas 

importantes do diamante são apresentadas na Tabela 4.1. 

O diamante, normalmente, é transparente. Apresentam-se usualmente incolor ou amarelo 

pálido, também, aparecem como matizes pálidos do vermelho, alaranjado, verde, azul e castanho. 

Matizes mais intensos são raros. A coloração amarelada pode ser provocada pela presença de átomos 

de nitrogênio em baixa concentração (cerca de uma parte por milhão) dispersos na rede do cristal, 

fazendo com que o diamante absorva luz na faixa do azul. Grandes concentrações de nitrogênio podem 

provocar o aparecimento do matiz esverdeado. Quando apresenta o boro como impureza, a coloração 

azul pode estar presente, apesar desse tipo de diamante ser extremamente raro na natureza (Schumann 

1995, Gaines et al. 1997). 
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Tabela 4.1 – Síntese das principais propriedades do diamante, baseado em dados de: Knoop et al. (1939), Tabor 
1954, Skinner (1957), Berman (1965), Denham et al. (1967), Fontanella et al. (1977), Peter (1923), 
Mykolajewycz et al. (1964), Gaines et al. (1997) e Schumann (2007). 

Classe mineralógica Elementos nativos 

Sistema cristalino Cúbico 

Fórmula química C 

Dureza relativa 10 (escala de Mohs) 

Dureza (Knoop) 900kg/mm2 (111) 

Densidade relativa 3,52 

Clivagem Octaédrica, perfeita 

Fratura Concóide 

Cor 
Incolor, podendo apresentar-se colorido, com matizes pálidos de 

vermelho, alaranjado, verde, azul, amarelo, castanho, rosa, etc. 

Cor do pó Branca 

Brilho Adamantino 

Diafaneidade Transparente, translúcido e opaco (em amostras de mão) 

Índice de Refração 2,417 a 2,419 (isótropo) 

Dispersão 0,044 

Pleocroísmo Ausente 

Fluorescência Muito variável: azul, rosada, amarela, verde 

Expansão termal 0,02844.10-4 K-1 

Condutividade Térmica ≈ 2000W/m. K 

Resistividade elétrica >1018ohm m 

Constante dielétrica 5,70 (300K) 

 

4.3 - CRISTALOGRAFIA 

O diamante é um mineral que se cristaliza no sistema cúbico, geralmente em hábitos 

dodecaedros, octaedros, rombododecaedros, às vezes, cubos ou outras formas, podendo mostrar 

arestas e faces curvadas. É o mineral mais duro que se conhece, mas isso não significa que não seja 
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frágil, só pode ser riscado por outro diamante, mas um golpe seco pode ser suficiente para despedaçá-

lo. Lasca-se com grande facilidade nas faces do octaedro (Gaines et al. 1997). 

A malha cristalina do diamante pode ser representada por um arranjo de tetraedros formados 

de quatro átomos de carbono, cada um ligado aos outros e circundado, por sua vez, de outros quatro, 

conforme pode ser observado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Esquema ilustrativo representando a estrutura cristalina de um diamante (Atoms 2002). 

Na Figura 4.2 as esferas representam os átomos de carbono. Os traços representam as 

ligações entre os átomos. A linha pontilhada representa a célula unitária cúbica do diamante 

(Anderson 1988). 

O diamante contém carbono, com a relação C 12/C 13 variando pouco de 89,10 a 89,31%. A 

constância dessa relação é uma prova da unidade do material de origem, que é, em grande parte, o 

carbono profundo do manto superior, que não pode ter origem orgânica. É inatacável pelos ácidos e 

álcalis, mas pode ser corroído por certos compostos oxidantes, sob calor. Este quando o aquecemos se 

queima, desprendendo dióxido de carbono (Gaines et al. 1997). 

Embora, relativamente puro, o diamante pode apresentar elementos traços de outros átomos 

em sua estrutura. Dentre eles estão o nitrogênio, o alumínio e o boro, os quais têm efeito decisivo em 

algumas propriedades físicas como, por exemplo, a cor. Pode apresentar, ainda, silício, cálcio, ferro, 

cobre, magnésio, cromo, prata, titânio, estrôncio, sódio e até chumbo. Cristais de diamante de 

diferentes áreas apresentam elementos traços diferentes e típicos (Gaines et al. 1997). 

1,42 Å 
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Os cristais de diamante têm em geral a forma (hábito) de octaedro ou de hexaoctaedro (48 

faces triangulares). Nas faces do octaedro, é possível observar pequenas incisões triangulares 

denominadas trígonos. Pela macla de dois octaedros, podem aparecer cristais planos em forma de 

triângulo (Figuras 4.3 e 4.4). 

Octahedro 

 

Trioctaedro 

 

Dodecaedro 

 

Tetrahexahedro 

 

Hexaoctaedro 

 

Trapezoedro 

 

Figura 4.3 – Formas cristalinas mais comuns de ocorrerem nos cristais de diamante (Petricorena 1989 e 
Schumann 2009). 
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a 

 
cubos de interpenetração 

b 

 
dodecaedros de contato 

c 

 
octaedros de interpenetração 

d 

 
crescimento paralelo em octaedros 

e 

 
crescimento paralelo em octaedros 

f 

 
crescimento paralelo de um octaedro 

Figura 4.4 – Representação de alguns intercrescimentos que podem ocorrer nos cristais de diamante (Bruton 
1981, Schumann 2009). 

4.4. - COR MACROSCÓPICA 

A cor é uma das mais importantes propriedades físicas do diamante e desempenha um papel 

extremamente importante na classificação comercial desse mineral. O diamante, mineral 

atomicamente puro e bem cristalizado, não tem a cor própria, sendo que a mesma é dada pela presença 
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de impurezas e defeitos cristalinos conferindo aos cristais praticamente todas as cores e com inúmeras 

tonalidades. 

Os cristais de cor amarela, incolor e marrom são os que predominam na maior parte dos 

depósitos diamantíferos. Nitrogênio, boro, hidrogênio e inclusões minerais determinam a cor do 

diamante e podem indicar diferentes condições de ambiente de crescimento do diamante. A cor 

marrom do diamante está intimamente associada à deformação plástica, segundo Urusovskaya & 

Orlov (1964), os quais interpretaram a cor marrom como resultado da grafitização em dimensões 

submicroscópicas nos planos de deslizamento devido à deformação plástica. Esses autores observaram 

que a deformação plástica também pode ocorre em diamante incolor e amarelo. 

O diamante incolor é aquele que possui pequena quantidade de nitrogênio agregado somente 

na forma de alguns tipos de defeitos. Quando o nitrogênio se encontra na forma de N3 ou na forma de 

átomos isolados, o diamante apresenta também a cor amarela. 

A presença da concentração de boro na estrutura do diamante tem como resultado a cor azul, 

enquanto uma concentração significativa de hidrogênio produz a cor cinza ou cinza azulada. 

4.5 - O BRILHO  

O brilho adamantino, característico do diamante, em muitos casos ocorre obliterado por uma 

superfície fosca, denominada na literatura como frosting surface. A presença e a intensidade dessa 

superfície determinam a aparência do diamante, sendo um dos aspectos mais importantes para 

avaliação comercial da gema. 

Meyer & McCallum (1993) atribuíram a presença de cristais de diamante com frosted surface 

como um dos critérios para o reconhecimento da intensidade dos ciclos de redistribuição sedimentar 

de depósitos secundários. Contudo, McCallum et al. (1994) e Meyer et al. (1997) atribuíram a origem 

dessa superfície como resultado não dos processos de abrasão no meio sedimentar, mas devido ao 

ataque químico de voláteis durante a ascensão de kimberlitos/lamproítos. McCallum et al. (1994) 

classificaram essa superfície em grossa, média, fina e muito fina, relacionando-a como feição 

magmática tardia em diamante. Segundo Robinson (1980), a formação de frosting grosso necessitaria 

de temperaturas maiores que 950°C (condições não oxidantes), ao passo que frosting fino poderia se 

formar em temperaturas intermediárias entre os processos de corrosão de alta e baixa temperatura. 

4.6 - INCLUSÕES 

Orlov (1977) dividiu as inclusões minerais no diamante em dois grupos: epigenéticas e 

singenéticas. As inclusões epigenéticas são constituídas por minerais secundários, tipicamente 

associadas aos processos crustais que ocorreram durante a ascensão do diamante à superfície, 
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preenchendo descontinuidades nos cristais. Esses minerais foram considerados incompatíveis com os 

xenólitos mantélicos que ocorrem nos kimberlitos. Todas as outras inclusões foram denominadas de 

singenéticas, ou seja, formadas simultaneamente com o diamante e são usadas como indicadores 

diretos da composição, temperatura e pressão de formação desse mineral. 

Meyer (1987) sugeriu uma terceira classe para inclusões formadas antes de serem trapeadas 

pelo diamante, designada de protogenética. A distinção entre inclusões singenéticas e protogenéticas 

só é possível por meio de métodos analíticos sofisticados. 

Na Tabela 4.2 encontram-se citadas as principais inclusões minerais presentes no diamante. 

Tabela 4.2 – Classificação das inclusões minerais presentes no diamante (modificado de Meyer 1987, 
Helmstaedt 2002 e Taylor & Arnand 2004). 

Proto e/ou singenética 

Epigenética Outras 
Fases do manto 
inferior (Stachel 

2001) 
Tipo P 

peridotítica/ultramáfica 

Tipo E 

eclogítica 

 

forsterita onfancita serpentina quartzo 
fase piropo-

almandina tetragonal 

enstantita piropo-almandina calcita biotita wollastonita 

diopsídio cianita grafita flogopita* enstatita 

Cr-piropo sandinina hematita biotita* ferropericlásico 

Cr-espinélio coesita caolinita muscovita* majorita 

Mg-ilmenita rutilo acmita anfibólio* stishovita 

sulfetos rubi richterita magnetita*  

zircão ilmenita perovskita apatita*  

diamante cromita Mn-ilmenita 
CO2 

(gás/líquido) 
 

ferro nativo sulfetos espinélio topázio  

 diamante xenotímio restos orgânicos  

  goehtita ouro  

*paragênese incerta 

 

As inclusões protogenéticas e singenéticas mais comuns no diamante possuem as mesmas 

paragêneses encontradas nos xenólitos que os contém, sendo agrupadas em duas classes, segundo 

Meyer (1987). A primeira peridotítica ou ultramáfica e a segunda eclogítica. Os cristais de diamante 
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do tipo P (afinidade peridotítica) são caracterizados principalmente pela olivina, cromita, 

ortopiroxênio, granada e diopsídio, ao passo que os de afinidade eclogítica (tipo E) são representados 

pelas granadas da série piropo-almandina e onfacita. As inclusões presentes nas classes “epigenética” 

e “outras” podem ser consideradas como sendo geradas pelos mesmos processos e posteriores à 

formação do diamante, uma vez que preenchem fraturas nos diamantes estudados e são incompatíveis 

com as paragêneses mantélicas.  

De acordo com Meyer (1987) e Gurney (1989), em escala mundial, diamante do tipo P 

parecem ser mais comuns que os do tipo E, ainda que haja exceções a essa tendência (diamante dos 

kimberlitos africanos de Orapa e Botswana; Sloan, no Colorado (EUA) e no lamproíto de Argyle, 

Austrália). Contudo, não existe uma associação direta entre a predominância de um determinado tipo 

de inclusão no diamante (peridotítica, eclogítica ou do manto inferior) com os xenólitos agregados 

pelo mesmo corpo mantélico que os contêm (Helmstaedt 2002). 

Originalmente, as inclusões minerais nos diamantes foram divididas em dois grupos, as 

epigenética se as singenéticas (Orlov 1977). Meyer (1981) descreve uma divisão posterior em três 

grupos, as protogenéticas, as singenéticas e as epigenéticas. 

As inclusões protogenéticas caracterizam-se por representarem minerais já totalmente 

cristalizados que são englobados durante a cristalização do diamante, sendo esse tipo de inclusão rara 

de ser encontrada. 

As inclusões singenéticas são aquelas que se cristalizam juntamente com o diamante e 

representam, assim como os xenólitos de rochas alcalinas, importante fonte de amostragem do manto. 

Em função das inclusões serem englobadas pelo diamante logo no início da sua cristalização e 

permanecerem isoladas dos fenômenos subsequentes que culminam com a colocação da rocha fonte na 

crosta, tais inclusões representam, talvez, o material mantélico menos alterado que alcança a crosta 

terrestre. 

As inclusões epigenéticas são também denominadas de inclusões secundárias e representam 

aquelas que se formam posteriormente à cristalização do diamante. São geralmente incorporadas nos 

planos de clivagem e fratura ou ao redor de inclusões singenéticas e constituem um amplo e 

heterogêneo grupo de minerais formado pela serpentina, gohetita, grafita, hematita, seilaita, caolinita, 

anfibólio, sanidina e xenotímio (Harris, 1968; Meyer & Tsai, 1976). Tais inclusões podem ser 

consideradas como sendo formadas por processos posteriores à formação do diamante, devido ao fato  

de serem incompatíveis com as paragêneses mantélicas. 

A introdução de substâncias estranhas ao longo de fraturas e cavidades do diamante se inicia 

antes mesmo dele deixar o kimberlito. Orlov (1959) observou que uma grande quantidade de 

diamantes dos kimberlitos siberianos continham serpentina distribuída ao longo de fraturas e outras 

irregularidades. A incorporação de materiais estranhos prossegue durante os sucessivos ciclos de 
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transporte e sedimentação que envolvem o diamante e explicam a presença de minerais como a 

turmalina, a monazita e outros no relacionados aos kimberlitos. 

Alguns minerais epigenéticos se originam pela alteração de fases preexistentes; outros 

correspondem a substâncias estranhas acidentalmente incorporadas pelo diamante durante os 

sucessivos episódios que vão desde sua cristalização ate sua incorporação por sedimentos. Em função 

dessas características, as inclusões epigenéticas são totalmente desprovidas de qual quer interesse 

geológico no que diz respeito origem do diamante. 

Outros minerais epigenéticos formam-se pela alteração de fases preexistentes. Inclusões de 

olivina e piroxênio alteram-se com relativa facilidade, no caso do diamante conter fraturas, 

transformando-se em limonita, serpentina e outros produtos secundários. O próprio diamante 

transforma-se lentamente em grafita que “latu sensu” constitui a mais típica inclusão epigenética. 

Harris (1972) observou que as inclusões de grafita normalmente são tabulares ou plácidas e devem 

essa forma ao fato de constituírem leitos delgados ao longo de planos de clivagens do diamante.  

Segundo Meyer (1987), as inclusões minerais no diamante são distinguidas em duas suítes 

com base na associação mineralógica e química mineral: suíte ultramáfica (peridotítica) tendo como 

assim os principais minerais constituintes, olivina, enstatita, diopsídio, cromo-piropo, magnésio-

cromita e ilmenita magnesiana; e a suíte máfica (eclogítica) representada por onfacita, piropo-

almandina, ferrocromita, rutilo, corídon, coesita e ilmenita. 

As inclusões protogenéticas e singenéticas mais comuns nos diamantes possuem as mesmas 

paragêneses encontradas nos xenólitos que os contém, sendo classificadas em duas classes (Meyer 

1987): i) peridotítica ou ultramáfica, ii) eclogítica. Os diamantes do tipo P (afinidade peridotítica) são 

caracterizados principalmente pela olivina, cromita, ortopiroxênio, granada e diopsídio, ao passo que 

os diamantes de afinidade eclogítica (tipo E) são representados pelas granadas da série piropo-

almandina e onfacita. 

Adicionalmente, estudos desenvolvidos nos últimos anos postulam a existência de outra classe 

de inclusões minerais singenéticas, de afinidade sublitosférica, cujos minerais teriam sido derivados da 

zona de transição e do manto inferior, tais como majorita, moissanita, Fe-periclásio e Mg-perovskita 

(Harte & Harris 1994, Harte et al. 1999). Os diamantes que contém tais inclusões foram designados 

como deep diamonds (e.g. Kaminsky et al. 2001). Minerais com paragêneses não compatíveis com a 

formação de diamantes e xenólitos mantélicos não possuem classificação formal e constituem fonte de 

especulação (Taylor & Arnand 2004). 

De acordo com Meyer (1987) e Gurney (1989), em escala mundial, diamantes do tipo P 

parecem ser mais comuns que os do tipo E, ainda que haja exceções a esta tendência (diamantes dos 

kimberlitos africanos de Orapa e Botswana, Sloan, no Colorado (EUA) e no lamproíto de Argyle, 

Austrália). Contudo, não existe uma associação direta entre a predominância de um determinado tipo 
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de inclusão nos diamantes (peridotítica, eclogítica ou do manto inferior) com os xenólitos agregados 

pelo mesmo corpo mantélico que os contém (Helmstaedt 2002). 

Os principais constituintes do grupo peridotítico são: olivina, enstatita, diopsídio, cromo-

piropo, magnésiocromita e ilmenita magnesiana. Enquanto que onfacita, piropo-almandina, Fe-

cromita, rutilo, coríndon, coesita e ilmenita entre outros, constituem as principais fases do grupo 

eclogítico. Todas essas fases minerais possuem características semelhantes às dos correspondentes 

minerais constituintes de xenólitos peridotíticos e eclogíticos do manto, encontrados em kimberlitos de 

diversas localidades (Nixon 1987).  

Entre outras informações fornecidas pelas inclusões do diamante merecem destaque os dados 

de termometria e barometria que extrapolados para o diamante revelaram as condições de pressão e 

temperatura de formação desse mineral, caracterizadas por temperaturas entre 900 a 1.400°C e 

pressões entre 40 a 70Kbars (Meyer 1987). 

Adicionalmente, estudos desenvolvidos nos últimos anos postulam a existência de outra classe 

de inclusões minerais singenéticas, de afinidade sublitosférica, cujos minerais teriam sido derivados da 

zona de transição e do manto inferior, tais como majorita, moissanita, Fe-periclásio e Mg-perovskita 

(Harte & Harris 1994, Harte et al. 1999). Os cristais de diamante que contêm tais inclusões foram 

designados como deep diamonds (Kaminsky et al. 2001). Minerais com paragêneses não compatíveis 

com a formação de diamante e xenólitos mantélicos não possuem classificação formal e constituem 

fonte de especulação (Taylor & Arnand 2004). 

4.7 - PONTOS DE RADIAÇÃO 

Pontos de radiação (radiation spots), representados por manchas coloridas nas superfícies do 

cristal, são o resultado da exposição do diamante a ambientes radioativos (Vance et al. 1973). Da 

mesma forma, Raal & Robinson (1980) consideraram que a presença desses spots deve-se a emissão 

de radiação α a partir de minerais de U, Th ou K presentes nos sítios de sedimentação, uma vez que 

kimberlitos, lamproítos, eclogitos, peridotitos e demais rochas ígneas/metamórficas “hospedeiras” do 

diamante são pobres em minerais que contenham esses elementos. 

As colorações mais comuns dos “pontos” são o esverdeado (claro ou escuro), amarelado, 

alaranjado, avermelhado e acastanhado. Segundo Vance et al. (1973), a coloração esverdeada escura 

seria o resultado do contato prolongado entre a superfície do diamante com algum mineral que 

contenha elementos radioativos. As colorações amarelada, alaranjada e avermelhada constituiriam 

estágios intermediários durante a transição da coloração esverdeada para acastanhada, causada por 

aquecimento térmico em torno de 600°C. 

McCandless (2001) descreve alguns cristais de diamante extraídos em Witwatesrand (África 

do Sul), nos metaconglomerados arqueanos auro-uraníferos que apresentam uma grande combinação 
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de colorações, ainda que tenham sido metamorfizados no fácies xisto verde alto (ou seja, atingindo o 

pico térmico de 550°C). Tais pontos são constituídos por grafita, formados pela conversão da radiação 

de partículas α (emitidas pelos minerais de U) em energia térmica, sendo a coloração esverdeada ou 

acastanhada consequência da concentração inicial e do tempo de exposição à radiação α emitida por 

esses minerais radioativos  

Em princípio, a caracterização da forma e da frequência com que ocorrem os radiation spots 

pode servir como guia para o reconhecimento da intensidade dos ciclos de redistribuição sedimentar 

de depósitos secundários (Meyer & McCallum 1993). 

As colorações mais comuns de capeamento no diamante da região de Santa Elena de Uairen 

são acastanhadas e esverdeadas (densas ou transparentes). A frequência média em que são encontrados 

cristais com capa marrom é de 5% e de verde de 15% para toda a região. 

4.8 - CAPAS  

Cristais de diamante verdes são frequentes a nível mundial em depósitos aluvionares, como 

também nos depósitos da região de Santa Elena de Uairén. A cor verde pode ser uma propriedade 

mineralógica verdadeira dessa gema, raríssimo na natureza, ou simplesmente ocasionada pela 

existência de capeamento verde que, segundo Vance et al. (1973), pode ocorrer nas seguintes formas: 

i) capas verdes opacas, grossas e de variada espessura (geralmente em cristais cúbicos zonados); ii) 

capas verdes densas, translúcidas, com cerca de 20µm de espessura e iii) pontos ou manchas verdes 

transparentes, também com espessuras em tomo de 20µm. 

Além da capa verde o diamante, também pode apresentar outro capeamento de cor marrom 

claro ou amarelo palha, que é muito mais raro na natureza, sendo, no entanto, comum na região de 

Santa Elena de Uairén. É importante ressaltar que ambos os tipos de capa presentes no diamante, 

normalmente não prejudicam o seu valor comercial, podendo ser facilmente eliminada no polimento 

durante a lapidação. 

A maioria dos autores relaciona a presença da capa verde em diamante a fenômenos de 

irradiação natural dos cristais por partículas α, emitidas por minerais (ou soluções) com urânio (Vance 

et al. 1973, Chaves 1997). Essa hipótese foi contestada por Orlov (l973) e posteriormente Chaves 

(1997) que prefere atribuir essa coloração verde a alguns elementos cromóforos como Ni, Cu, Mn, Cr 

e terras raras, presentes na parte mais externa dos cristais. 

Segundo descrito por Vance et al. (1973) e Orlov (1973), as capas podem ser classificadas 

em três diferentes maneiras. A primeira representando capas coloridas opacas, de textura grossa e 

espessura variada; a segunda referindo-se a capas densas, translúcidas, apresentando cerca de 20µm de 

espessura e a terceira a pontos ou manchas coloridas, transparentes com espessura de 

aproximadamente 20µm. 
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As principais hipóteses sobre a formação das capas verdes (não se conhecem dados sobre as 

capas marrons) são discutidas na sequência. 

Meyer et al. (1965) e Vance et al. (1973) consideraram essa pigmentação verde como 

resultado da radioatividade natural presente no próprio depósito mineral. Tal afirmativa possui uma 

série de evidências a favor, destacando-se o fato de que todos os cristais de diamante recuperados no 

conglomerado uranífero de Witwatersrand (República Sul Africana) apresentam esta característica, 

conforme foi descrito por Raal (1969). A ocorrência de diamante com capa verde é característica 

principalmente de áreas onde se conhecem fontes secundárias metamorfizadas (Urais, Costa do 

Marfim, Witwatersrand, Espinhaço, etc.), que poderiam possuir minerais radioativos provenientes de 

outras rochas que não as kimberlíticas. 

Meyer et al. (1965) e Vance et al. (1973) demonstraram que a irradiação natural gerada por 

partículas α provenientes de U e/ou Th, ocorreram somente após o emplacement de suas rochas-

fontes. 

Segundo Raal' (1969) a associação entre as presenças de capas verdes com o meio geológico 

hospedeiro seria demonstrada pelo fato de que todos os cristais de diamante encontrados no 

conglomerado auro-uranífero de Witwatersrand possuíam tal aspecto de forma marcante. Haralyi & 

Rodrigues (1992) em estudos efetuados nos depósitos diamantíferos brasileiros fizeram a mesma 

analogia para o diamante encontrado na Serra do Espinhaço, ao reconhecerem uma ligeira anomalia 

radioativa em conglomerados de matriz argilosa da região de Diamantina. Associando-se tais 

informações com as análises efetuadas, as quais não mostraram qualquer relação entre as capas e a 

presença de impurezas, sob a forma de elementos químicos cromóforos, detectados por ativação 

neutrônica, parece haver poucas dúvidas a respeito de uma associação direta entre a formação das 

capas e o conteúdo radioativo dos depósitos conglomeráticos hospedeiros.  

Segundo Orlov (1973) existem diversos pipes com quantidades consideráveis de cristais 

tingidos, apesar das rochas kimberlíticas serem pobres em minerais radioativos. Desta forma a 

radiação natural permitiria ocasionar uma coloração manchada na forma de pontos circulares, o que 

seria difícil, preferindo então explicar que a pigmentação verde estaria relacionada à existência de 

certos elementos cromóforos nas zonas mais externas dos cristais. Esses elementos, tais como Ni, Cu, 

Mn, Cr e Terras Raras (demonstrados experimentalmente) poderiam se concentrar em centros de 

defeitos estruturais, explicando assim sua posição localizada. A origem desses elementos, por sua vez, 

estaria relacionada ao "autometamorfismo" ocorrido dentro do próprio kimberlito durante a sua 

ascensão para níveis crustais.  

Orlov (1973), no entanto contesta a hipótese da irradiação in situ na formação de pontos 

e/ou manchas com aspecto circular, lembrando que a irradiação precisaria ter atuado sempre como 

raios isolados e localizados. Ressaltando ainda que seria difícil a radiação produzir pigmentação 
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verde em cavidades e canais de fraturamento. Desta forma argumenta que a presença de certos 

elementos, como Si, La, Cu, Mn e Cr em difusão nas partes externas dos cristais, seriam os 

causadores da pigmentação. Posteriormente, Chaves et al. (1996), com base em análises de ativação 

neutrônica, procurou demonstrar que ambas as afirmativas deveriam ser consideradas como 

relevantes.  

Vance et al. (1973) ressaltaram que o volume de minerais radioativos presentes no depósito 

não é o principal fator determinante da presença ou intensidade das capas verdes. Os mesmos 

discutiram que o tempo de exposição do diamante no meio radioativo seria o fator determinante e 

consideraram que um período de 1 a 10 milhões de anos seriam suficientes para uma impregnação 

tênue dos cristais. Ora, como os depósitos da região de Santa Elena de Uairén foram sedimentados em 

idade próxima de 1,7Ga, o tempo de exposição certamente foi suficiente para a formação das capas, 

mesmo com um volume reduzido de material radioativo presente no nível mineralizado.  

Vance et al. (1973) em experimentos realizados aqueceram diamante de coloração verde 

oliva e com capas verdes opacas à temperaturas superiores a 750ºC e não observaram nenhuma 

mudança nessas colorações, demonstrando que nem todos os cristais de diamante verdes perdem sua 

cor ou se transformam em castanho quando submetidos à irradiação e/ou aquecimento subsequente, 

sendo que outras variáveis não conhecidas devem influenciar em tal resultado. 

Harris et aI. (1977), ao estudarem amostras de diamante oriundas do Kimberlito Camútue 

(Angola), observaram que certos pipes não intemperizados não possuíam cristais de diamante com 

tais feições (capas), enquanto que naqueles com espesso manto de intemperismo os elementos 

radioativos presentes provavelmente foram mobilizados resultando em uma população expressiva de 

cristais de diamante afetados pelo fenômeno de capeamento.  

Meyer et al. (1965), Raal (1969), Vance & Milledge (1972), Orlov (1973), Haralyi & 

Rodrigues (1992) realizaram diversos experimentos que comprovaram que diamante com capas 

verdes quando submetidos à temperaturas da ordem de 600ºC transformam-se em capas castanhas. 

Tal fato indica que as capas de coloração castanha teriam sua ocorrência restrita à depósitos 

submetidos a processos metamórficos cujas temperaturas não ultrapassem esses 600ºC. Por sua vez, 

Haralyi & Rodrigues (1992) explicam que a presença das capas castanhas em cristais de diamante 

originários do Espinhaço relacionam-se à matriz filítica dos conglomerados, que seriam mais afetadas 

pelos esforços tectônicos e localmente seriam submetidos à temperaturas metamórficas superiores à 

do metamorfismo regional observado nas litologias da região. 

Haralyi & Rodrigues (1992) relacionam o alto percentual de amostras de diamante com capas 

verdes da região da mina de Campo Sampaio, em Diamantina (MG), à presença de monazita no 

conglomerado da Formação Sopa Bromadinho, concordando com Raal (l969) ao descrever amostras 

de diamante com as mesmas características no conglomerado auro-uranífero de Witwatersrand, na 
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África do Sul. 

Segundo descreve Chaves (1997), cristais de diamante com capa verde são característicos de 

áreas onde se tem registros de fontes secundárias metarmorfizadas (Urais, Costa do Marfim, 

Witwatersrand, Espinhaço, entre outras), portadoras de minerais radioativos oriundos de outras rochas 

não kimberlíticas. 

4.9 - MORFOLOGIA EXTERNA, MARCAS DE DISSOLUÇÃO E FIGURAS DE 

SUPERFÍCIE 

O diamante cristaliza no sistema isométrico, no grupo espacial Fd3m (a=3.57Å). As formas 

mais comuns resultantes da cristalização do diamante são: i) octaedro {111}, ii) cubo {100}, iii) 

formas combinadas (octaedro+dodecaedro+cubo) ou iv) geminações segundo a rotação em torno de 

um eixo de simetria (comumente a geminação desenvolvida segundo a lei do espinélio). Outras formas 

são o rombododecaedro {110}, icositetraedro (24 faces trapezoidais), trioctaedro (24 faces 

triangulares) e hexaocatedro (48 faces triangulares). Todas as formas são caracterizadas por superfícies 

planas, com desenvolvimento de estruturas em degraus positivos na face octaédrica e arestas retilíneas 

(Kukharenko 1954). 

De um modo geral, um número expressivo de cristais de diamante exibem morfologia externa 

abaulada (rounded diamonds), cujo desenvolvimento possivelmente estaria relacionado aos processos 

de dissolução química do cristal ocorridos concomitantemente com os estágios de formação do 

diamante e/ou posteriores a este. Esses processos resultariam na modificação das superfícies planas de 

crescimento das faces cúbicas, octaédricas ou dodecaédricas para formas intermediárias a estáveis de 

dissolução, com perda da simetria dos planos de crescimento a partir da modificação progressiva da 

morfologia externa, iniciando da borda para o centro da face. Outras evidências desse fenômeno 

estariam relacionadas à formação de feições na superfície do diamante, oriundos dos processos de 

dissolução química (Kukharenko 1954, Orlov 1964). 

As relações entre a morfologia externa dos cristais de diamante (incluindo as feições de 

superfície) e as condições de formação tem sido objeto de estudos por mais de dois séculos. 

Kukharenko (1954) reconheceu a influência dos processos de crescimento e dissolução do 

diamante como oscilações nas condições dinâmicas presentes no manto e/ou na crosta terrestre, cujo 

sentido de deslocamento da reação crescimento↔dissolução é função do equilíbrio físico-químico 

característico para determinados processos. Esse autor descreveu em detalhe as relações goniométricas 

de mais de 200 cristais de diamante oriundos da região dos Montes Urais (Rússia), aos quais foram 

relacionadas às seguintes condições genéticas: 

• formas de crescimento: 
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- octaedros com textura lamelar, octaedros agrupados, cristais com forma esqueletal: 

evidenciam uma cristalização rápida a partir de um meio altamente supersaturado em 

carbono; 

- octaedros regulares: baixo grau de supersaturação em carbono e 

- formas combinadas: processo lento de cristalização sob condições saturadas de carbono. 

• formas de dissolução: 

- octaedróides: formas remanescentes de dissolução lente em meio subsaturado em carbono; 

- dodecaedróides: formas estáveis de dissolução próximas às condições de equilíbrio de 

sistemas subsaturados; 

- trisoctaedros com arestas curvas e relevo alto: relacionadas à dissolução rápida seguida de 

combustão (queima); 

- formas irregulares com cavidades irregulares: originadas a partir da corrosão e dissolução 

contínua seguida de queima e 

- formas de regeneração: cristais arredondados, tais como dodecaedróides, com fragmentos 

tabulares de relevo alto (positivo) nas faces, caracteristicamente perto das arestas. 

Orlov (1977) apresenta detalhadamente a evolução da morfologia externa dos cristais de 

diamante, corroborando os estudos pioneiros de Shafranovskii (1948) e Kukharenko (1954) para a 

origem do diamante de aspecto abaulado e com arestas curvas. Seguindo a nomenclatura utilizada por 

Kukharenko (1954), Orlov (1977) empregou o sufixo óide para designar as formas cristalográficas de 

crescimento que sofreram os efeitos da dissolução (em maior ou menor grau): dodecaedróide, 

octaedróide, cubóide, tetraedróide e formas indeterminadas ou geminações que apresentem morfologia 

externa abaulada. A exemplo dos trabalhos anteriores, o dodecaedróide é reconhecido como a forma 

estável de dissolução de octaedros e cubos, enquanto a dissolução em formas combinadas dependerão 

do arranjo cristalográfico das superfícies de crescimento. 

A reabsorção do diamante ocorre principalmente devido ao aumento da fO2 causando 

arredondamento do diamante, impressão de figuras de dissolução na sua superfície e/ou consumo total 

do diamante. Esse processo pode ocorrer no manto ou durante o transporte do diamante à superfície, 

quando o mesmo entra em contato com o líquido transportador cujo conteúdo de voláteis e condições 

mais oxidantes promove sua reabsorção e corrosão (Robinson et al. 1989). 

Salvo sob condições oxidantes (corrosivas), os processos de dissolução podem ser divididos 

naqueles que ocorrem sob temperaturas baixas, < 950°C, e altas (Robinson 1980, in Araújo 2002). A 

reabsorção a temperaturas elevadas promove a impressão de figuras de superfície e o desgaste das 

arestas de cristais cúbicos e octaédricos. A reabsorção a alta temperatura pode ocorrer no magma, 
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entre 80 e 100km de profundidade, por ação de CO2 e vapor antes da cristalização da matriz. Para 

amostras de diamante inclusos em xenólitos mantélicos são preservados da reabsorção (McCandless et 

al. 1994). Aqueles parcialmente expostos podem ser em parte reabsorvidos e corroídos e são 

denominados pseudo-hemimorfos. 

Texturas como figuras de corrosão negativas foram consideradas típicas para a reabsorção a 

altas temperaturas e hexágonos, esculturas de corrosão, superfícies quimicamente polidas e frosting 

grosso também necessitariam de temperaturas maiores que 950°C (condições não oxidantes). 

Sob temperaturas mais baixas (não oxidantes), texturas como figuras de corrosão positivas são 

formadas. Entretanto, essas texturas não são comuns, atestando a raridade de reabsorção a baixas 

temperaturas. 

Segundo Robinson (1980), além das condições do magma favoráveis ou não à reabsorção 

durante o transporte, dois fatores são relevantes nesse processo: 1) a profundidade em que o diamante 

é liberado do xenólito e 2) o tamanho do diamante. Nesse sentido, um cristal de dimensões elevadas 

terá mais chances de alcançar a superfície (na forma reabsorvida) se comparado a um menor, quando 

liberados na mesma profundidade devido à relação entre área superficial e volume. Em geral, a 

proporção de cristais de diamante reabsorvidos aumenta com o decréscimo do tamanho desses em uma 

população. Apesar da taxa de reabsorção independer do tamanho do cristal, o baixo índice de 

preservação dos espécimes menores deve-se à elevada razão área superficial/massa. 

Baseando-se em Robinson (1980) e Otter & Gurney (1989), McCallum et al. (1994) 

propuseram um esquema de classificação da morfologia externa do diamante de acordo com o grau de 

preservação do cristal pela dissolução. Foram definidas seis classes entre cristais que apresentam 

pouca ou nenhuma evidência de dissolução (octaedros, cubo-octaedros ou cubos), até cristais com 

modificação completa da forma por esses processos, sendo o tetrahexaedróide designado como forma 

estável de reabsorção. Contudo, as relações goniométricas anteriormente realizadas por Kukharenko 

(1954) e Orlov (1977) para as faces do tetrahexaedróide, atestam que essa forma constitui uma forma 

intermediária entre planos de crescimento de pseudotetraedros e dodecaedróides. 

4.10 - PRINCIPAIS DEFEITOS PRESENTES NO DIAMANTE E SUA ASSOCIAÇÃO À 

PRESENÇA DE IMPUREZAS 

 Os defeitos cristalográficos na estrutura cristalina do diamante são de ocorrência comum, 

podendo ser resultado da presença de impurezas substitutivas extrínsecas, ou de anomalias intersticiais 

ou estruturais intrínsecas. Tais defeitos podem ser naturais ou antropogênicos (sintéticos), epigenéticos 

ou singenéticos que afetam as características do diamante possibilitando sua classificação segundo o 

tipo de defeito cristalino. As mudanças mais expressivas estão relacionadas a propriedades como a cor 

do diamante e a sua condutividade.  
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Os defeitos cristalográficos que ocorrem nos cristais de diamante podem ser o resultado de 

irregularidades intrínsecas ou intersticiais e extrínsecas ou impurezas substitucionais, introduzidas 

durante ou após o crescimento do cristal. 

4.10.1 – Defeitos Extrínsecos 

O diamante pode conter vários elementos, sob a forma de impurezas, substituindo os átomos 

de carbono na estrutura cristalina, sendo que os principais são: nitrogênio, boro, hidrogênio, oxigênio, 

enxofre, níquel, cobalto e ferro. 

A seguir, são apresentadas as características das impurezas mais significativas no diamante, 

ou seja, o nitrogênio e o boro. 

4.10.1.1 – Nitrogênio 

A impureza de ocorrência mais comum na estrutura do diamante é o nitrogênio, podendo 

chegar a até 01% da massa do cristal. Sua presença foi detectada por Kaiser & Bond (1959), que a 

partir de análises químicas correlacionaram a concentração de nitrogênio à absorção óptica em 7,8nm 

(1.282cm-1) concluindo que a intensidade desse pico varia linearmente com a concentração do 

nitrogênio. Inicialmente pensava-se que todos os defeitos na rede cristalina dos cristais de diamante 

eram resultado de anomalias estruturais, no entanto estudos mais recentes revelaram que impurezas de 

nitrogênio estão presentes em cristais de diamante associando-se às mais diversas anomalias. 

Em decorrência dos trabalhos de Robertson et al. (1934), os cristais de diamante foram 

divididos em dois tipos: I e II. Os cristais do tipo I são aqueles que incorporam impurezas de nitrogênio 

na estrutura cristalina e os do tipo II são aqueles livres de impurezas de nitrogênio. 

Segundo Anderson et al. (1998), a proporção de impurezas de nitrogênio relaciona-se 

diretamente com seu estado de agregação e seu posicionamento na rede cristalina do diamante. Em 

função do seu posicionamento podem gerar absorções diferenciadas da luz ultravioleta e infravermelha 

gerando fenômenos de cor. 

O nitrogênio tem o raio iônico próximo ao do carbono, mas possui cinco elétrons em sua 

camada mais externa, enquanto o carbono é tetravalente. O elétron extra do nitrogênio pode causar 

absorção de luz no espectro infravermelho dependendo do tipo de substituição, e diferentes centros 

ópticos (defeitos) podem ser gerados, causando absorção em diferentes comprimentos de onda (Wi1ks 

& Wi1ks 1995). O nitrogênio no diamante pode ocorrer em concentração baixa, média e alta, 

dependendo do ambiente de formação, do nitrogênio presente na área fonte, da temperatura e 

da pressão. No infravermelho pode-se fazer uma estimativa aparente da concentração de 

nitrogênio observando o comportamento dos espectros. 

Dado que o diamante se forma em alta temperatura, o nitrogênio incorporado na forma 

isolada forma pequenos agregado, durante a sua residência no manto. No primeiro estágio de 
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agregação são formados os centros A, posteriormente os centros B e por último a maior agregação dá 

origem às plaquetas (platelets). Os diferentes tipos de absorção produzidos pela agregação do 

nitrogênio são devidos às mudanças de simetria local provocadas na rede cristalina. 

Anderson et al. (1998) descrevem a existência de mais de 50 tipos de defeitos cristalinos 

gerados pela presença do nitrogênio na rede cristalina do diamante e as três formas principais 

observadas no espectro visível e no infravermelho são o Centro C, o Centro A, o Centro B1 e o Centro 

N3. 

Os defeitos do tipo Centro C consistem na substituição de apenas um átomo de carbono por 

um átomo de nitrogênio na rede cristalina do diamante. Podem ser observados facilmente nos 

espectros de EPR e são chamados de Centros P1. Como resultado tem-se o aparecimento da coloração 

amarela escura ou bronze, tais amostras são classificadas como do tipo Ib. Na maioria dos casos, os 

cristais de diamante sintéticos contêm um alto índice de substituições do tipo Centro C, devido ao fato 

de ser difícil a exclusão do nitrogênio presente na atmosfera do processo de síntese (Nassau 1980). 

Os defeitos do tipo Centro A é, provavelmente, o defeito mais comum nos cristais de 

diamante naturais. Sua disposição estrutural é ponto de discussão de vários autores, sendo que 

inicialmente supôs-se consistir na presença de nitrogênio formando plaquetas microscópicas. No 

entanto, Sobolev (1985) propôs a teoria da presença de átomos de nitrogênio ocorrendo como par 

molecular fortemente ligado substituindo átomos de carbono na rede cristalina do diamante, tais 

cristais são classificados como sendo do tipo IaA. 

No caso dos defeitos do tipo Centro B1, conforme descrito por Anderson et al. (1998), 

quatro átomos de nitrogênio ocorrem rodeando a vacância. Os cristais de diamante que apresentam 

esses fenômenos são classificados como pertencentes ao tipo IAB. Deve-se ressaltar que a maior parte 

dos cristais de diamante apresentam uma mistura dos defeitos do tipo IaA e IAB, junto com a 

ocorrência dos Centros N3, cuja combinação produz uma coloração castanho amarelada. 

Os Centros N3 consistem em três átomos de nitrogênio rodeando uma vacância com 

configuração plana. Podem ocorrer conjuntamente com outras formas agregadas, segundo as quais 

produzirá uma série de variações de coloração forte (Anderson et al. 1998). Esse centro é 

paramagnético, sendo sua estrutura facilmente detectável por meio da aplicação do EPR. Nos 

espectros de fluorescência ultravioleta esse defeito produz uma linha de absorção característica em 

415,5nm, chamada linha N3 (O'Donoghue  2002). Outro agregado que ocorre relacionado a esse é o 

Centro N2, que produz uma linha de absorção característica em 478nm. 

4.10.1.2 – Boro 

Os cristais de diamante que contêm boro como impureza substitutiva classificam-se como 

sendo do tipo IIb, sendo que apenas um aproximado de 01% dos cristais são desse tipo e apresentam 
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uma coloração azul à cinza (O'Donoghue 2002). Como os átomos de boro possuem um elétron menos 

disponível do que o átomo de carbono que irá substituir a entrada de cada átomo de boro na estrutura 

cristalina do diamante resultará na criação de uma vacância de elétron. Este fato resulta na criação de 

diamante semicondutor (Nassau 1980). Os cristais desse tipo apresentam absorção ultravioleta 

característica em 250nm, apresentam, geralmente, fosforescência azul após submetidos à luz 

ultravioleta. Os cristais de diamante sintéticos contendo boro possuem coloração azul, são do tipo IIb 

ou uma mistura dos tipos IIb e IIa (O'Donoghue 2002). 

4.10.2 – Defeitos Intrínsecos 

Os defeitos intrínsecos originam-se facilmente por meio do deslocamento de átomos de 

carbono ocasionados pela ação de irradiação com partículas de alta energia (hélio, partículas beta, 

partículas gama, etc.). Tal radiação pode ser de origem natural ou produzida em laboratório e 

terminam por gerar os defeitos do tipo primários, também conhecidos como intersticiais ou vacâncias, 

sendo que a diferença básica entre os dois está no fato de que os defeitos intersticiais são móveis 

durante a radiação. Já as vacâncias só migram à temperatura de aproximadamente 700ºC. Esses dois 

tipos de defeitos podem ainda serem produzidos por deformação plástica, no entanto em concentrações 

muito menores. 

4.10.2.1 – Vacâncias 

As vacâncias são posições vazias na rede cristalina e podem afetar ou criar radiação de alta 

energia, como resultado da radiação incidente natural ou artificial. As vacâncias atuam reciprocamente 

com os átomos intersticiais, comumente átomo de nitrogênio que ocupam os espaços entre os átomos 

de carbono, responsáveis por gerar centros de cor que produzem coloração verde, azul e marrom. As 

vacâncias induzidas por radiação podem ser detectadas pela fluorescência ultravioleta, com absorção 

característica em 741,2nm, chamada de linha GR1 ou radiação geral. Cristais de diamante tratados a 

temperaturas superiores a 400ºC têm essa linha de absorção destruída, criando linhas adicionais, tais 

como: 575nm, 595nm, 503nm [Centro H3]; 497nm, 1.935nm [Centro H1c] e 2.924nm [Centro H1b] 

(Gemlab 2002). Segundo Nassau (1980), átomos de carbono vizinhos a uma vacância podem ocupá-la 

gerando uma migração do defeito cristalino que pode gerar defeitos compostos com outras vacâncias e 

com átomos intersticiais (Pares de Frenkel), também conhecidos como defeitos de nitrogênio. Esses 

defeitos compostos são opticamente ativos, produzindo colorações amarelas fortes, rosadas e 

vermelhas, em função do tipo de defeito gerado. 

4.10.2.2 – Deslocamentos 

As amostras de diamante mais puras, que contêm pouca ou nenhuma impureza extrínseca 

podem ter sua cor modificada por deslocamentos estruturais, conhecidas como deformações plásticas, 

que são rupturas na simetria de translação da rede cristalina. 
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Existem dois tipos importantes de deslocamentos no diamante. O primeiro é o sistema de 

deslizamento, no qual ligações são rompidas entre os átomos de carbono de diferentes índices; já no 

segundo há a ruptura das ligações entre átomos que apresentam o mesmo índice. Essas rupturas 

introduzem níveis de energia permitindo a absorção da luz. A presença de tais defeitos (Tipo IIb e IIa 

com pico de absorção ultravioleta característico em 250nm) geram colorações marrom, rosadas e 

púrpura. 

4.11 –CLASSIFICAÇÃO CENTROS OU DEFEITOS OBSERVADOS NO DIAMANTE 

Existe uma série de centros ópticos que podem ser observados em cristais naturais e 

sintéticos de diamante, sendo que alguns deles podem ser detectados em luminescência termicamente 

estimulada. Aqui serão listados apenas alguns identificados com maior facilidade (Tabela 4.3). 

4.11.1 - Centro N3 

Esses centros são relacionados à segregação de nitrogênio no diamante, na forma de radicais 

insaturados por três átomos de nitrogênio. Nos espectros de fotoluminescência, praticamente todos os 

cristais de diamante apresentam duas bandas de emissão, nas regiões entre 400 a 490nm e 490 a 

570nm. São defeitos muito comuns em cristais naturais do tipo Ia que contém átomos de nitrogênio 

em agregados – B. Adicionalmente, pode ainda ser criado em cristais do tipo IIa por implantação de 

íons de nitrogênio e um subsequente tratamento térmico a temperaturas superiores a 1.200oC em 

cristais sintéticos do tipo Ib, com temperaturas de 1.700oC. 

4.11.2 - Centro H3 

Esse é o centro de ocorrência natural mais comum no caso de cristais que contêm nitrogênio 

e quase sempre se associa à presença do centro N3. Tal centro é possível de ser observado no caso de 

cristais sintéticos tipo CVD (chemical vapor deposition) e de maneira escassa dos do tipo HPHT (high 

pressure and high temperature). Os defeitos responsáveis pelo centro são, principalmente, 

deslocamentos individuais, além de um típico centro de radiação. Tais centros podem ser criados em 

cristais de diamante do tipo I quando expostos a alguma fonte de radiação com energia de poucos keV 

e subsequentes tratamentos térmicos a temperaturas superiores a 500oC. 

4.11.3 - Centro H4 

O defeito H4 (4 átomos de nitrogênio mais duas vacâncias) é diagnosticado pelo fônon 0 

(phonon-less) picos em 496nm, enquanto o defeito H3 (dois átomos de nitrogênio mais uma vacância)  

é caracterizado pela linha 503nm e uma série de repetições em 512 e 520nm e outras linhas menos 

persistentes. 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, 242p. 

 

84 
 

Tabela 4.3 – Dados de descrição das características, estágios de transformação dos defeitos gerados pela presença de 
nitrogênio no diamante e sua respectiva representação de defeito estrutural (modificado de Martin 2006).  

Centro Características 
Representação 

do defeito 
estrutural 

Estágios transformação defeitos 
de nitrogênio 

C 

 
Р1- centro EPR e/ou ESR 
Absorção: 270nm, 
Ultravioleta (UV): 1.350-1.100cm-1 

 
 
 
 

Paragenético (manto superior, 
aproximadamente 100Ma) 
C       A, N3 

A 

 
Absorção: 306.5nm,  
UV: 1.282cm-1 
 

 
 
 
 

Paragenético (manto superior, 
aproximadamente 100Ma) 
A       B1, B2 
 

N3 

Р2- centro ESR e/ou EPR 
Absorção: Linha de background 415,2; 
478; 444nm 
Luminescência: Linha de background 

415,2nm 

 
 
 
 

Paragenético (manto superior, 
aproximadamente 100Ma) 
C       A, N3 
 

B1 

Absorção: Sistemas N9, N10 
(236; 230,8; 240; 248nm),  
UV:1175cm-1 
Banda-A de luminescência azul 
(440nm) 

 
 
 
 

Paragenético (manto superior, 
aproximadamente 100Ma) 
A       B1, B2 
 

B2 

Absorção: 263,2; 266,8; 280; 283,4nm; 
UV: 1370cm-1 
Luminescência amarela em 460-
700nm, com valor máximo em 520nm 
 

 

Paragenético (manto superior, 
aproximadamente 100Ma) 
A       B1, B2 
Segregação de plaquetas de nitrogeno 

H3 

Absorção: Linha de background 503nm 
Luminescência: Linha de background 

503nm 

 Epigenético (subsuperfície): 
irradiação, deformação plástica, 
aquecimento (N+V) 
А        H3 

H4 

Absorção: Linha de background 496nm 
Luminescência: Linha de background 

496nm 

 
 
 
 
 

Epigenético (subsuperfície): 
irradiação, deformação plástica, 
aquecimento (N+V) 
B1       H4 

S1 

Luminescência: Linha de background 

496nm, fracamente em 510,7nm. 
Defeito paramagnético.  
Observado somente por 
fotoluminescência de diamantes Ia+Ib.  

 
 
 
 
 

Concentração deste defeito decresce 
com o aumento da concentração de 
centros do tipo A. Característico para 
diamantes extraídos diretamente de 
corpos “primários”. 

S2 

Luminescência em três bandas, com 
linhas de background em 523,2; 489,1 
e 477,6nm. 
 

 

  
Cristais que contém defeito S2 
obrigatoriamente contém centros do 
tipo B1.  
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4.11.4 - Centro S1 

Tal centro é observado em cristais naturais de coloração castanha escuro. As vacâncias 

formam centro tetraedrais com spin S = -3/2, 0, 1/2 negativo, neutro e positivo respectivamente, e 

podem se identificar nos picos 489 e 523,5nm. Essas vacâncias podem ser criadas pela irradiação, 

tratamento térmico, deformação plástica e a partir de técnica da formação do diamante sintético, ou 

mediante um aquecimento a temperatura de 1.100oC do tipo Ib, sendo que a concentração de defeitos é 

de aproximadamente 2x1017cm-3. A fotoluminscência do centro S1 desaparece a temperaturas 

superiores a -23oC. 

4.11.5 - Centro NV 

O centro de vacância de nitrogênio (centro NV) é um dos inúmeros defeitos pontuais em 

diamante. Sua propriedade mais explorada e útil é a fotoluminescência, que pode ser facilmente 

detectada a partir de um centro NV individual. Elétrons girando em centros NV podem ser 

manipulados à temperatura ambiente por meio da aplicação de um campo magnético, campo elétrico, 

radiação de microondas ou luz, ou uma combinação desses, resultando em ressonâncias de intensidade 

aqcentuada e comprimentos de onda da fotoluminescência. Sendo esse um defeito pontual na estrutura 

do diamante  e constituído por um par de vizinhos mais próximo de um átomo de nitrogênio, que 

substitui um átomo de carbono, em uma vaga treliça. O centro se forma pela captura de uma vacância 

por um átomo  isolado. É observado em cristais naturais e sintéticos que contêm nitrogênio, em 

638nm. Esse centro também pode ser criado a partir dos centros H3 por aquecimento de 1.200oC e 

pressões de 50kbar. Em cristais sintéticos, o centro se distribui preferencialmente no setor de 

crescimento {111}, podendo surgir por introdução do boro como elemento dopante. Tal centro mostra-

se particularmente intenso em cristais do tipo Ib, quando esse é exposto a radiação e a temperaturas 

superiores a 550oC ou em cristais do tipo IIa por implantação de íons N+ e a temperaturas superiores a 

700oC. Existem dois tipos preferenciais de defeitos NV, o primeiro é chamado de defeito (NV-) onde 

as vacâncias parecem terem, sido destruídas, devido à ausência de nitrogênio, atribuídos a radiação e 

aquecimento natural. Identificado pelo pico 680nm NV. O segundo é conhecido como defeito (NV0) 

onde as vacâncias parecem terem sido destruídas, devido à ausência de nitrogênio reconhecido nos 

picos 515, 526, 574nm. 

O'Donoghue  (2002) reconheceu dois estados responsáveis por este defeito, neutro de N-V0 

e negativos NV, por meio de estudos espectroscópicos, utilizando absorção óptica, fotoluminescência 

(PL), ressonância paramagnética eletrônica (EPR) e uma técnica híbrida  de Pl e EPR conhecida como 

ressonância magnética opticamente detectável. 

 O'Donoghue  (2002) discute que um átomo de nitrogênio possui cinco elétrons de valência, 

sendo que três desses elétrons ligam-se com átomos de carbono por meio de ligações covalentes e dois 

permanecem não ligados, sendo esses conhecidos como par solitário. A simetria geral, porém, é axial, 
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sendo possível visualizar esta imaginando os três elétrons desemparelhados  e a vacância 

continuamente trocando seus papéis. O N-V0, portanto, tem um elétron desemparelhado e é 

paramagnético.  

4.11.6 - Centro GR1 

É um centro óptico encontrado em cristais de diamante de qualquer tipo expostos 

previamente à radiação. Tal centro é criado, na maioria dos casos, por incidência de radiação de alta 

energia (elétrons, raios gama e íons) e sua concentração é afetada pela presença de impurezas, como 

no caso de diamante com alta concentração de nitrogênio, no centro GR1, em particular no caso de 

cristais sintéticos do tipo Ib. 

Os referidos defeitos podem ser caracterizados por meio do emprego de diversas técnicas 

analíticas, tais como: Feixe de Elétrons (Catodoluminescência, CL), Luminescência induzida por 

Fotoluminescência (Fotoluminescência, PL), Fotoluminescência em Luz Ultravioleta (FUV), 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR – electron paramagnetic resonance ou electron spin 

resonance – ESR), e absorção de luz no infravermelho utilizando Transformada de Fourier (FTIR). Os 

espectros de absorção são utilizados para identificar os defeitos, estimar a concentração das impurezas 

que geram esses defeitos ou ainda auxiliar na separação de diamante, natural, sintético e tratado. 

4.12 – LUMINESCÊNCIA 

Sabe-se que a luminescência nos cristais de diamante é causada por vários tipos de centros 

ópticos, cujos elétrons emitem uma radiação específica, refletida na cor da luminescência, ao serem 

excitados. Segundo Wilks & Wilks (1995), é chamada de fotoluminescência quando gerada por 

incidência de luz visível, luz ultravioleta ou raios X, adicionalmente à cor característica de cada 

indivíduo são obtidos os espectros de absorção característicos para cada diamante. 

Wilks & Wilks (1995) descrevem ainda a dificuldade em determinar o valor absoluto da 

intensidade de luz emitida, uma vez que essa depende do alinhamento óptico, da sensibilidade e da 

resposta espectral do detector utilizado. Dessa forma, a intensidade da luz é sempre expressa em 

unidades arbitrárias, onde é possível discutir apenas a forma dos espectros, as posições das bandas e 

picos e não a sua magnitude absoluta. Trata-se, portanto, de uma técnica que permite estudar os 

defeitos da rede cristalina do diamante, esses gerados pela presença de impurezas, principalmente de 

nitrogênio. 

Existem poucos trabalhos relacionados com a aplicação da fotoluminescência para o estudo 

do diamante natural, assim sendo optou-se por apresentar uma breve revisão bibliográfica dos 

trabalhos referentes às propriedades ópticas de filmes de diamante, diamante sintético e natural. 
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Davies et al. (1976) mostraram que a razão entre os defeitos H3/H4 é proporcional a razão 

A/B, onde o pico indica a concentração de defeitos, obtidos por meio da espectroscopia de absorção. 

Alguns cristais de diamante naturais podem exibir o defeito H3 sem nenhum tipo de tratamento, 

principalmente no caso dos cristais de diamante com coloração castanha, estando muitas vezes  

associados com luminescência de cor verde. No caso do diamante submetido a tratamento em 

temperatura de aproximadamente 800oC, as vacâncias tornam-se móveis e estabelece-se, em várias 

formas no nitrogênio novos centros de cores. No diamante tipo Ib a vacância se liga com o nitrogênio 

isolado (N-V), apresentando o centro da linha de fonon zero a 1,945eV e uma banda de absorção de 

vibração de alta energia. 

McCauley & Vohra (1994) estudaram as características ópticas de filmes de diamante 

crescidos a partir de microondas e do filamento quente, usando a técnica de fotoluminescência e 

descreveram uma fluorescência fraca entre a região de 500 e 700nm. Comparando esse 

comportamento com as amostras, crescidas de microondas, concluíram que esse fator depende dos 

defeitos internos do diamante. 

Segundo Bokii et al. (1986) e Kupriyanov et al. (1999) uma característica de amostras de 

diamante que foram submetidas a tratamento térmico e que contêm níquel e nitrogênio é um brilho da 

luminescência verde associado a defeitos ou sistemas S2 e S3 que são bem conhecidos nos cristais de 

diamante naturais. No entanto, é necessário ressaltar que os sistemas S3 (2,496eV), S2 (2,535eV) e S2 

(2,37eV) surgem em função da presença de impurezas de nitrogênio e níquel na rede cristalina do 

diamante. Quando o diamante natural contém a mistura de nitrogênio na forma A e B é submetido à 

irradiação e posteriormente ao tratamento térmico, são formados centros H3 e H4. 

Nadolinny & Yelisseyev (1993, in Nadolinny et al. 1998), observaram além dos defeitos 

acima mencionados S2 e S3, as bandas PL, com a linha de fonon zero 1,704; 1,660 e 1,563eV os picos 

característicos do diamante submetido ao tratamento térmico. Entretanto, a última banda é também 

frequentemente presente em cristais de diamante naturais que exibem os sistemas S2 e S3 (Bokii et al. 

1986, apud Kupriyanov et al. 1999). 

Kupriyanov et al. (1999) realizaram experimentos, de fotoluminescência com amostras de 

diamante sintéticos, usando excitação da luz no comprimento de onda 450 - 500nm. As amostras 

foram aquecidas a temperaturas entre 1500 a 1700oC, e foram observadas intensas bandas de 

fotoluminescência a 1,704 e 1,660eV. Entretanto, quando tratados a temperatura entre 2.200 a 

2.500°C, exibiram um alto grau de transformação de defeitos. Os picos inicialmente presentes, após o 

tratamento a 1.500 e 1.700°C desapareceram. Os autores ainda notaram que o pico a 2,071eV é intenso 

na maioria das amostras de diamante com tratamento térmico a 1.500°C e pico fraco a temperatura 

1.700°C. 
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Collins & Ly (2002) investigaram a absorção de defeitos em diamante marrom e notaram 

que o defeito de centro H3, estava presente tanto antes como após o tratamento térmico. Além disso, 

observaram também dois picos de absorção em 536 e 575nm, geralmente no diamante marrom natural, 

responsáveis pela luminescência rosa quando excitados com comprimento de onda longo no 

ultravioleta. 

Collins (1982, apud Collins & Ly 2002), observou que quando o diamante é submetido à alta 

temperatura, o centro H4 (4 átomos de nitrogênio mais duas vacâncias) dissocia-se para formar centros 

H3 (dois átomos de nitrogênio mais uma vacância) e outros defeitos. O autor concluiu que em alta 

temperatura o centro H3 é mais estável que o H4. Essa seria uma explicação de raramente encontrar 

diamante natural com o estado de agregação de nitrogênio predominantemente na forma de centros B 

com pico H4. Nesses cristais não é comum exibir o pico de absorção H3. Embora esses cristais de 

diamante naturalmente coloridos possam ter ambos os centros A-B, a absorção H4 geralmente é fraca 

e, às vezes, não é detectada (Collins et al. 2000). 

Iakoubovskii & Adriaenssens (2001) analisaram a absorção óptica, nos cristais de diamante 

irradiados com diferentes defeitos causados por nitrogênio e observaram que o nitrogênio na forma 

isolada ligados às vacâncias, é aproximadamente oito vezes mais concentrado do que nos defeitos IaA 

(pares de nitrogênio). A transformação de diamante IaA para IaB, ocorre com mais facilidade nos 

cristais que possuem uma concentração maior de vacâncias (Collins 1980) ou elementos de transição 

como níquel ou cobalto (Kiflawi et al. 1997). 

Os primeiros estudos sobre centros de níquel na estrutura cristalina do diamante foram 

observados em amostras policristalinas sintéticas crescidas em alta temperatura e alta pressão a partir 

de um solvente contendo o elemento químico níquel (Loubser & Ryneveld 1966). 

Segundo o modelo estabelecido pelos Ludwing & Woodbury (1960, in Noblet et al. 1998), 

usado em metais de transição em silício e germânio, o defeito observado foi atribuído a íons de níquel 

carregado com carga negativa na substituição. O modelo foi caracterizado a partir das seguintes 

configurações de spin eletrônico por diferentes estados de cargas de substituição e íons intersticiais: os 

centros de defeitos devido ao níquel, no diamante sintético, são caracterizados pelo método de 

Ressonância Paramagnética de Elétron, em dois tipos NIRIMI e NIRIM2, e são identificados com as 

seguintes energias 1,400; 1,883; 2,510 e 3,100eV, ambos com o spin S=1/2. As pesquisas mostraram 

que esses centros não dependem apenas da concentração de níquel, mas também da presença de 

concentração de nitrogênio. Sendo assim, amostras que tiveram o seu crescimento com teor baixo de 

nitrogênio, tendem a possuir baixo conteúdo de nitrogênio, esses cristais mostram predominantemente 

a ZPL (linha de fônon zero) a 1,4eV (Noblet et al. 1998). Entretanto, os cristais tipo IIa (sem 

nitrogênio) apresentam picos intensos a 1,883 e 2,51eV. 
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Noblet et al. (1998) investigaram a causa da coloração azul de cristais de diamante de Argyle 

(Austrália), por meio da técnica de Ressonância Paramagnética de Elétron, obtendo resultado 

contrastante da literatura. Em vez da presença de pequena concentração de boro, observaram o 

elemento níquel, que seria o responsável do defeito, normalmente encontrado em cristais sintéticos. 

4.12.1 – Classificação do diamante a partir de Espectro de Fotoluminescência 

Existem cinco tipos de espectros de fotoluminescência usados para a classificação de 

diamante, que são resumidamente descritos a seguir. 

a) Espectro de fotoluminescência do tipo I 

Este tipo de espectro é caracterizado por apresentar duas bandas largas principais, onde a 

primeira ocupa o intervalo entre 500 - 600nm, sempre com a intensidade de PL menor se comparada 

com a segunda banda larga que ocorre entre 630 - 800nm. No caso das amostras analisadas, esse tipo 

de espectros foi verificado em maior proporção nas amostras de coloração marrom, principalmente, 

aquelas que sofreram a deformação plástica 

b) Espectro de fotoluminescência do tipo II 

Este espectro é quase igual ao do tipo I, mas se observa uma diferença bem marcante quanto 

ao comportamento do espectro, sendo que neste a segunda banda larga (630 - 800nm) possui sempre 

menor intensidade de PL em relação a primeira banda (500 - 600nm) 

c) Espectro de fotoluminescência do tipo III 

Já este tipo de espectro observa-se apenas uma banda larga aos 500 - 650nm, enquanto no 

restante do intervalo 650 a 850nm, não ocorre nenhuma outra banda característica. Esses cristais de 

diamante são associado com defeitos devido a radiação das partículas γ, que dão origem a camada 

verde e marrom na superfície do diamante. 

d) Espectro de fotoluminescência do tipo IV 

Este é subdividido em três subtipos a partir de comportamento dos espectros: 

• subtipo IVa - este se caracteriza por apresentar duas bandas largas. A de maior intensidade está no 

comprimento de onda entre 500 - 625nm, enquanto a segunda banda larga é muito pequena e ocupa 

a faixa de comprimento de onda entre 650 - 725nm, pode também ser distinguida pela intensidade 

muitíssimo menor de absorção da segunda banda; 
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• subtipo IVb - neste o espectro se caracteriza por apresentar duas bandas, onde a primeira banda é 

também de maior intensidade e localiza-se no espectro no intervalo entre 500 - 650nm e a segunda 

banda larga aos 775 - 810nm, mas com menor intensidade e 

• subtipo IVc - o espectro se distingui dos outros por possuir três bandas largas, sendo que a 

primeira banda estende-se de 500 a 625nm com maior intensidade, a segunda banda na região 650 - 

740nm com menor intensidade entre as três bandas, e a terceira banda larga ocupa a região de 775 - 

825nm, tendo o ponto de máxima intensidade um pico estreito que pode variar de posição 

dependendo dos defeitos da estrutura cristalina do diamante. 

 

e) Espectro de fotoluminescência do tipo V 

Esse se caracteriza por possuir apenas uma banda larga, ocupando toda faixa do intervalo do 

espectro de 480 a 850nm, sendo que o ponto de máxima intensidade da curva do espectro varia 

dependendo de outros fatores. 

4.13 - O DIAMANTE E A LUZ ULTRAVIOLETA 

O efeito da fluorescência pode ser visto quando um diamante é submetido a uma fonte de luz 

ultravioleta. Nessa condição, algumas amostras de diamante começam a brilhar e a desenvolver uma 

“aura” em diferentes cores e tons sendo que o azul é a cor mais comum, podendo ainda apresentar 

coloração em tons de verde, amarelo, laranja e rosa. 

Sabe-se que a estrutura cristalina do diamante é composta por um arranjo simétrico 

tridimensional de átomos de carbono formando agrupamentos tetraédricos. Nesse caso, todos os 

elétrons são saturados, a simetria é perfeita. No entanto, alguns defeitos são gerados pela presença de 

impurezas típicas do seu ambiente de formação, que apresenta altas concentrações de nitrogênio, boro, 

ferro, níquel, sílica e outros compostos químicos. 

Quanto maior a quantidade de átomos incluídos na estrutura cristalina do diamante, com o 

passar do tempo e da história termal do diamante no manto superior, maior interação ocorre entre os 

átomos. Invariavelmente, algumas dessas impurezas são incluídas na estrutura do diamante, 

substituindo o carbono. Desenvolvem-se agrupamentos de átomos de Ni, N, Fe, Si e B com os átomos 

de carbono formando-se os complexos múltiplos. Tais agrupamentos ocorrem entre átomos e lacunas 

ou entre os átomos de carbono com os de nitrogênio ou boro, formando diversos tipos de defeitos 

complexos denominados na física com as letras A, B, C, N3, H2, H4 e outros. 

A fluorescência emitida pelo diamante exposto às radiações de luz ultravioleta de 



Newman F.J.A. 2010. Estudos Químico-Mineralógicos aplicados à caracterização do diamante de Santa Elena Uairén... 

91 
 

comprimento de onda curto ou longo é muito variável, alguns cristais de diamante emitem uma luz 

fluorescente brilhante da cor azul celeste, outros apresentam esse efeito de maneira mais fraca, 

enquanto outros parecem completamente inertes a essas radiações, poucos podem apresentar uma 

fluorescência amarela ou verde-amarelada (Anderson 1984, Güttler & Brusa 2003). Tal fato ocorre em 

função dos tipos específicos de defeitos já que os cristais de diamante desenvolvem colorações 

distintas pela absorção de certos comprimentos da luz. Esses defeitos facilitam também o 

deslocamento de elétrons dentro da estrutura cristalina do mineral e os elétrons excitados por uma 

energia, como a luz ultravioleta, desloca-se do seu lugar de origem para ocupar níveis energéticos 

diferentes. Desse modo, alguns elétrons podem sair da banda de carga e se hospedarem 

temporariamente nos subníveis impulsionados por uma fonte excitante (no caso a luz ultravioleta), por 

raios X ou outra radiação forte. Se a fonte excitante cessa, os elétrons tendem a retomar ao seu lugar 

de origem, liberando o excesso de energia fornecida. 

Considerando as informações comentadas, poder-se-ia supor que os cristais de diamante 

incolores não mostrassem fluorescência, no entanto estudos comprovam que um grande porcentual 

dessas amostras incolores apresenta o referido fenômeno. De qualquer forma, diamante que não é 

fluorescente não é, necessariamente, perfeito. Na literatura existem muitas evidências de tipos de 

defeitos (complexos e agrupamentos), os quais não permitem um deslocamento de elétrons e impedem 

o efeito da fluorescência.  

Outros tipos de defeitos coexistentes em cristais de diamante anulam a ação da fluorescência 

dos defeitos presentes, os quais mostram, normalmente, em outros cristais de diamante uma 

fluorescência forte. Tal fato depende da disposição, da concentração e dos tipos de defeitos presentes 

no cristal de diamante específico, evidenciando a unicidade de cada diamante. Assim sendo, um 

diamante pode conter vários desses agrupamentos, em concentrações diferentes, podendo-se supor que 

cada cor resultante da fluorescência observada é a soma de todos os defeitos. Desse modo, podemos 

ter fluorescência forte, fraca, tênue nas várias cores ou, até mesmo, nenhuma. Investigações bem 

detalhadas com métodos espectroscópicos permitem decifrar a influência de cada um desses 

agrupamentos nas várias cores. 

Segundo trabalhos realizados por Hanley et al. (1977), Collins et al. (1994) e Goss et al. 

(2003), que relacionam a presença de impurezas às cores de fluorescência é possível considerar que 

amostras de diamante que apresentam luz fluorescente de cor laranja contêm átomos de nitrogênio 

substituindo isoladamente os átomos de carbono (tipo Ib); cristais que apresentam luz fluorescente de 

cor azul resultam de uma combinação de três átomos de nitrogênio formando os centros do tipo N3; 

fluorescência em tons de amarelo relacionam-se a cristais onde um complexo múltiplo de átomos de 

nitrogênio posicionam-se em lacunas formando uma estrutura chamada de plaqueta; colorações laranja 

fluorescente são fruto da combinação de um átomo de nitrogênio com uma lacuna, gerando os 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, 242p. 

 

92 
 

complexos N-V neutro; as tonalidades vermelhas relacionam-se a um complexo relacionado a 

impurezas intersticiais e deslocamentos com absorção característica em 637nm, gerando complexos N-

V com carga; já a fluorescência de cor verde relaciona-se à combinação de uma lacuna com um dos 

complexos A ou B. É necessário ressaltar ainda que o agrupamento de dois átomos de nitrogênio, 

conhecido como defeito A, anula a fluorescência de outros defeitos presentes no diamante. 

4.14 – CATODOLUMINESCÊNCIA DO DIAMANTE 

Sabe-se que o processo de luminescência pode ocorrer em certos cristais de diamante com 

defeitos na rede cristalina. Neste caso, os elétrons, ao receberem uma quantidade de energia, se 

excitam e saltam de uma camada menos energética para outra mais energética. Quando os elétrons 

excitados retornam ao seu estado inicial de energia, eles emitem esta diferença sob a forma de um 

fóton. A fluorescência e a fosforescência são aspectos da luminescência, o primeiro ocorre somente 

enquanto durar o estímulo e no segundo a emissão de luz perdura um pouco mais. A 

catodoluminescência origina-se quando se utiliza a incidência de elétrons, já a eletroluminescência 

quando se aplica um campo elétrico, etc. O emprego da catodoluminescência serve apenas para revelar 

as informações sobre a superfície do cristal, permitindo que se compare a distribuição homogênea das 

impurezas a partir da superfície (Davies 1975). 

Marfunin (1979) estabeleceu que, no caso dos cristais de diamante, todos os centros de 

luminescência associam-se com uma impureza de nitrogênio que substitui o carbono na estrutura do 

diamante. 

4.15 −−−− CLASSIFICAÇÃO DO DIAMANTE SEGUNDO O CONTEÚDO DE IMPUREZAS 

IDENTFICADAS NA ESTRUTURA CRISTALINA 

O nitrogênio é o elemento químico mais comum encontrado como impureza no diamante, com 

concentrações que vão desde poucos ppm até 5.000ppm atômico (Bibby 1982), entre outros, temos 

ainda o boro e o hidrogênio. Em decorrência dos trabalhos de Robertson et al. (1934), os cristais de 

diamante foram divididos em dois tipos: tipo I ou imperfeitos e tipo II ou perfeitos. Sendo que os do 

tipo I são aqueles que incorporam impurezas de nitrogênio na sua estrutura cristalina e os do tipo II 

são aqueles quase livres de impurezas de nitrogênio, mas que podem conter uma concentração de até 

20ppm de nitrogênio. 

Posteriormente, os estudos bem detalhados feitos por Sutherland et al. (1954) resultaram numa 

subdivisão, com base em características no espectro de absorção no infravermelho (Tabela 4.4). Assim 

os cristais de diamante do tipo I foram divididos em Ia e Ib sendo que Ia com dois subtipos IaA e IaB, 

e os do tipo II subdividido em IIa e IIb. Sendo que o último é um tipo raro na natureza, contém 

impureza de boro, tornando o diamante um cristal semicondutor. 



Newman F.J.A. 2010. Estudos Químico-Mineralógicos aplicados à caracterização do diamante de Santa Elena Uairén... 

93 
 

Tabela 4.4 – Classificação dos cristais de diamante segundo o tipo de defeito registrado no espectro de absorção 
no infravermelho (Taylor et al. 1990 e Wilks & Wilks 1995). 

Tipo Características 
Tipo de 
defeitos 

Picos de absorção no 
IR principal (cm-1) 

Picos de absorção 
no IR secundário 

(cm-1) 

IIa até 20ppm de N    

IIb presença de B  2.460 e 2.790 2.809 – 2.940 

Ib 
substituição de C por átomos 

isolados de N 
C 1.130  

IaA 
substituição de C por 2 átomos 

de N 
A 1.282 1.220 – 1.100 

IaB 
substituição de C por 4 ou 

mais átomos de N 
B 1.175 

1.427, 1.370, 1.332, 
1.003 e 770 

IaAB IaA + IaB A e B 1.282 e 1.175  

Plaquetas defeitos planares D 1.370  

Ia 
substituição de C por átomos 

de N 

G 1.120  

H 1.020, 865 e 590  

I 330  

Kaiser & Bond (1959) relacionaram os espectros do diamante tipo Ia aos defeitos, ou centros 

ópticos A e B. Esses autores a partir de análises químicas correlacionaram a concentração do 

nitrogênio à absorção óptica em 7,8µm (1.282cm-1) e concluíram que a intensidade desse pico varia 

linearmente com a concentração do nitrogênio. 

4.16 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL DO DIAMANTE 

No que se refere à classificação e separação gemológica do diamante bruto deve-se levar em 

consideração a caracterização de aspectos ou parâmetros que se referem à cor e a pureza, pontos de 

radiação, capas, morfologia externa, marcas de dissolução e figuras de superfície.  

Para a classificação comercial do diamante bruto, adotam-se os mesmos critérios para 

classificar a cor no diamante lapidado, estabelecido pelas normas da Hoge Raad Voor Diamant 

(HRD), Confederation Internacionale de la Bijouterie, Joiallerie e Orfreverie des Diamantes et 

Pierres (CIBJO) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)..  

Segundo o Gemological Institute of America (GIA), a graduação das cores do diamante é 

representada por letras maiúsculas, variando de D a Z, segundo o “toque amarelado da pedra”.  

Na graduação da pureza do diamante bruto pode ser adotado o padrão internacional (CIBJO 

2009: Confédération Internationale de la Bijoutairie, Joaillerie, Orfèvrerie, de Diamants, Peroles et 
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Pierves). Cristais de diamante naturais podem apresentar capeamento superficial, inviabilizando 

determinações precisas desses parâmetros 

4.17 - DIAMANTE POLICRISTALINO: 

O diamante ocorre em duas maneiras distintas, em monocristal, apresentando diversos hábitos, 

e em forma policristalina. No caso do segundo tipo, tem-se a classificação exposta a seguir: 

• bort: representam aqueles exemplares em agregados granulares a criptocristalinos; e pode ser 

subdividido em: 

a. framesita: tipos de agregados (bort) constituídos por cristais de dimensões reduzidas;  

b. stewartita: tipos de agregados (bort) magnético;  

c. bort curto: tipos de agregados (bort) com estruturas radiais;  

d. bort hailstone:  tipos de agregados (bort) com estrutura concêntrica;  

• ballas: representam os exemplares em agregados radias, formados por fibras de comprimento 

entre 30 e 40µm e espessura de 1µm;  

• carbonado: representam agregados maciços granulares constituídos por cristais de diamante 

criptocristalinos. 

Embora seja comum acordo entre os diversos estudiosos que as rochas fonte hospedeiras do 

diamante são kimberlitos, lamproitos e rochas afins, diferentes teorias são levantadas com o intuito de 

explicar a origem do diamante na variedade carbonado. Estas teorias podem ser agrupadas em quatro 

grupos principais, divididos segundo a origem proposta para interpretar a formação do carbonado: 

impactitos; origem extraterrestre/meteoritos; origem crustal/subducção e origem mantélica. Desta 

forma as principais hipóteses levantadas para explicar a origem desta variedade policristalina do 

diamante, são expostas a seguir:  

i) a transformação de matéria orgânica carreada para o manto superior por meio de zonas 

de subducção (Frantsesson & Kaminsky 1975, Kagi et al. 1994); 

ii)  formação de microcristais a partir da fissão radiogênica de U e Th numa matriz rica 

em carbono (Kaminsky 1987, Ozima et al. 1991, Chaves et al. 2005); 

iii)  impactos de meteoros, seja como constituintes desses corpos (Haggerty 1996) e como 

impactitos (Smith & Dawson 1985) e 
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iv) ou ainda como produtos da cristalização direta de magmas kimberlíticos durante sua 

ascensão, em condições de subsuperfície (Gorshkov et al. 1998, Makeev et al. 

2001).  

Atribui-se o primeiro relato científico sobre o carbonado como sendo uma variedade do 

diamante à Dumas des Cloizeaux que em 1855 descreveu um material proveniente de Bornéo, que 

possuía coloração preta sendo mais duro que o diamante. Tal substância foi levada à Academia de 

Ciências de Paris e submetida a testes mineralógicos, após 24h de trabalho contínuo, não foi possível 

polir nem uma única ponta, sendo essa espécie denominada, então, por Dumas de “diamante de 

natura”. 

Segundo Kaminsky (1987) as maiores ocorrências dessa variedade cristalina do diamante, a 

nível mundial, encontram-se na região da Chapada Diamantina, no Brasil e na parte central da África, 

precisamente nos arredores de Ubangi. Adicionalmente, tem-se registros históricos de descobertas 

realizadas na Venezuela, na região da Gran Sabana e no leste da Austrália. 

Kaminsky (1994), define carbonado como um tipo de diamante policristalino constituído por 

um agregado aleatório de microcristais de diamante, maciço e que apresenta textura porosa ou 

granular. Sua composição química é basicamente representada pelo carbono, mas em sua estrutura 

podem ser observadas impurezas de nitrogênio, elementos terras-raras e gases nobres os quais vêm 

sendo utilizados em vários estudos, inclusive para geocronologia (Ozima et al. 1991, Shibata et al. 

1993, Kagi et al. 1994, entre outros). 

Milledge et al .(1998) e Magge & Taylor (1999) descreveram o diamante como uma 

variedade de morfologia irregular apresentando um grande número de poros preenchidos por outros 

elementos que não sejam microdiamantes. Sendo o brilho função dos aspectos superficiais, 

geralmente, apresentam-se com brilho metálico ou adamantino quando em superfícies fresca e fosco 

em superfícies opacas. Apresentam textura superficial rugosa sendo áspero ao tato, podendo ainda 

apresentar-se por vezes plana e polida, com textura to tipo shagreen e canais profundos. 

Magge & Taylor (1999) acrescentam ainda que a matriz dos carbonados é composta por 

grãos micrométricos de diamante, podendo esses ocorrerem como cristais individuais ou como uma 
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associação microcristalina, nesses casos, os microcristais agrupam-se em blocos e possuem textura 

granular, formando microcristais que variam de 10 a 30µ de dimensão. Podem apresentar deformação 

incipiente, evidências de dissolução tais como hillocks piramidais, nas faces octaédricas apresentam 

indícios de períodos de crescimento/dissolução tais como a presença de estruturas escalonadas com 

planos paralelos às faces e orientados segundo {221} ou {232}. Adicionalmente esses microcristais 

exibem vários planos de clivagens, originados, possivelmente, devido à influência dos processos de 

abrasão mecânica. 

O carbonado caracteriza-se por possuir densidade inferior à dos diamantes monocristalinos e 

suas características tanto físicas quanto químicas o tornam uma variedade única dentre os diamantes 

policristalinos. Possui uma dureza elevada e uma alta condutividade térmica quando comparados aos 

diamantes monocristalinos.  

Weltfort et al. (1980) descrevem que em função da falta de orientação cristalográfica dos 

microcristais de diamante que o compõem, o carbonado é mais resistente à propagação de clivagens e 

fraturas e tende a se desgastar de forma mais uniforme do que os monocristais. 

Gorshkov et al. (1997) descrevem a diferença existente nos minerais inclusos na matriz e nos 

poros dos carbonados se comparados com cristais de diamante monocristalinos, sendo possível 

classificá-los em dois tipos. O primeiro refere-se a minerais altamente redutores representados por 

ferro nativo, ligas metálicas de Ni-Pt, relacionados aos processos primários de formação do carbonado. 

Já o segundo refere-se a florencita, ortoclásio, quartzo, e caolinita, que preenchem os poros e são 

considerados como de origem secundária. 

Orlov (1977), Vinogradov et al. (1996) relataram que as razões entre isótopos estáveis de 

carbono (δ13C) do carbonado situam-se entre -23‰ a -30‰ correspondendo ao mesmo intervalo 

isotópico da matéria orgânica, sendo também mais leve que os valores de δ13C para diamantes 

monocristalinos. 

Ozima et al. (1991) relata que as dos gases nobres Xe, Kr, Ne e 4He nos carbonados são 

similares às da atmosfera atual e muito superiores aos valores encontrados em diamantes 

monocristalinos e xenólitos mantélicos, o que poderia ser indicativo de uma fonte crustal para o 
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carbono que os originou. Há ainda uma alta concentração de elementos radiogênicos sugerindo uma 

associação com ambientes ricos em U e Th durante sua formação 

A cor dos carbonados varia entre as diferentes tonalidades de preto chegando ao cinza. 

Menos comuns são os de cor castanha e raros os avermelhados, cor esta relacionada, por alguns 

pesquisadores, a uma película de argila vermelha aderida à superfície dos grãos. Kagi et al. (1994) 

discutem que a cor dos carbonados relaciona-se à presença de carbono amorfo e/ou grafita e também 

aos óxidos metálicos e inclusões minerais associadas a eles. Titkov (1998) descreveu as mesmas 

variações de cor para o diamante policristalino, inclusive a variedade yakutita, enquanto Trueb & 

Butterman (1969) observaram as mesmas variações nos carbonados de Morro do Chapéu e da Serra do 

Sincorá (Bahia), assim como nos carbonados da Venezuela e da Guiana Inglesa. 

Em função da classificação espectral Kagi et al. (1994) classificaram os carbonados como 

pertencentes ao Grupo A (forte luminescência em 504nm), ao Grupo B (pico principal em 575nm) e 

tipos intermediários.Magee & Taylor (1999) descrevem os espectros de luminescência com picos 

característicos em 520, 580 e 665nm. 

Magee & Taylor (1998) por meio de estudos de microscopia eletrônica e 

catodoluminescência propuseram que os microcristais de diamante que compõem o carbonado 

possuem duas texturas muito distintas. A primeira refere-se a agregados microcristalinos anédricos, 

variando de 10 a 20µm, de diâmetro e a segunda a microcristais cúbicos de 25 a 100µm de diâmetro. 

Essas texturas, segundo os autores, indicariam dois estágios distintos de crescimento para os 

carbonados, a primeira representaria um primeiro estágio de cristalização, mais lenta, na qual se daria 

a agregação das principais “impurezas” de nitrogênio no carbonado, formando cristalitos anédricos;  a 

segunda referiria-se a um segundo estágio de cristalização, mais rápida, onde a matriz (fina e anédrica) 

teria sido recoberta por cristalitos maiores e bem formados. Essa transição implicaria em uma 

significativa mudança na fonte de carbono. 

No que tange à sua gênese, o diamante carbonado difere-se de todas as outras variedades 

policristalinas, sendo sua formação, provavelmente, relacionada a alguma fonte independente de 

carbono cristalizada sob condições muito específicas, conforme discutido por Orlov (1977).  
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CAPÍTULO 5 

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DO DIAMANTE 

Foi realizada a caracterização mineralógica de 2.000 amostras de diamante provenientes das 

localidades de Icabarú (620amostras), Uaiparú (580 amostras), Surucun (400 amostras) e Mosquito     

(400 amostras). 

Deve-se ressaltar que todas as amostras foram coletadas em campo e que 403 cristais 

pertencem à coleção do autor, 773 pertencem ao orientador da Tese Prof. Dr. Antonio Luciano 

Gandini e 824 amostras pertencem ao acervo do Laboratório de Gemologia do DEGEO/EM/UFOP 

(Figura 5.1a, b, c e d). Nessa etapa foram descritas características como cor, diafaneidade, morfologia 

(forma, hábito, maclas e intercrescimentos, figuras superficiais e textura), tamanho, etc. e realizadas a 

correlações desses dados aos processos de evolução geológica e de transporte dos cristais. 

a 

 

b 

 
c 

 

d 

 
Figura 5.1 – Fotografias representativas dos cristais de diamante estudados nessa Tese, sendo estes separados 
em lotes oriundos de diferentes localidades mineiras. (a) lote de cristais de diamante de qualidade gemológica; 
(b) dois lotes de cristais de diamante de colorações variadas; (c) detalhe de um pequeno lote de cristais de 
diamante apresentando hábito octaédrico; (d) lotes de cristais de diamante após a classificação. 
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5.1 - COR 

A descrição da cor das amostras estudadas foi realizada mediante a identificação de três 

parâmetros principais. O primeiro referente ao matiz que corresponde à identificação própria e simples 

da cor; o segundo trata da tonalidade, utilizado para indicar o grau de intensidade, usando os adjetivos 

fraca, média e intensa; o terceiro é a saturação, referenciando o grau de uniformidade da cor no cristal 

observado, nesse caso foram definidos os tipos homogêneo e heterogêneo. Deve-se ressaltar, no 

entanto, que a tonalidade e a saturação foram definidas apenas para os exemplares coloridos. 

A determinação das características discutidas acima foi realizada com o auxílio de um 

microscópio estereoscópio binocular empregando uma fonte de luz branca, sob superfície extrabranca. 

5.1.1 - Análise dos resultados sobre a Cor 

As descrições das amostras foram divididas entre as variedades monocristalinas e 

policristalinas. 

a)  Variedade Monocristalina 

No que se refere à cor dos cristais, foram identificado, em ordem de importância, amostras 

de cristais incolores, esverdeados, amarelados, castanho, cinza e preto. As proporções de ocorrência 

descritas encontram-se na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Diagrama de distribuição porcentual e proporção de ocorrência, em função da cor, para os 
monocristais de diamante amostrados nas localidades mineiras da região de Santa Elena de Uairén. 

A cor verde apresenta-se em três tonalidades: a primeira referente ao verde fraco, 

caracterizado por um matiz amarelado; a segunda caracterizada por um verde médio e a terceira por 

Icabarú          Uaiparú            Surucun         Mosquito 
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um verde intenso apresentando matiz azulado (Figura 5.3a e b). As duas últimas tonalidades 

apresentam como característica comum o fato de apresentarem uma maior variação ao longo da 

superfície do cristal (heterogeneidade) e por estarem associadas à marcas superficiais de tipo pontos 

verdes, típicas de origem radiogênica. 

No caso da cor amarelada destacam-se por sua proporção as tonalidades fraca e média, sendo 

que esta última caracteriza o diamante do tipo canário ou amarelo canário (Figura 5.3c e d). A 

tonalidade intensa apresenta-se bastante heterogênea. Por vezes apresentam tonalidade laranja (Figura 

5.3e). 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 5.3 – Fotografias representativas das cores dos monocristais de diamante oriundos da região de Santa 
Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezula. (a) alguns cristais com diferentes matizes de verde; (b) detalhe de 
alguns cristais com matizes de verde variados (clipe de 2cm); (c) cristal octaédrico apresentando matiz amarelo, 
5ct; (d) alguns cristais apresentando coloração amarelada variando de média a forte. 
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e 

 

f 

 
g 

 

h 

 
i 

  

j 

 

Figura 5.3 (continuação) – Fotografias representativas das cores dos monocristais de diamante oriundos da 
região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezula. (e) detalhe de um cristal octaédrico (2ct) 
apresentando coloração laranja; (f) cristal com matiz castanho (1,8ct); (g) cristal apresentando tonalidade 
acinzentada (3ct); (h) cristal de diamante apresentando pontos castanhos (0,8ct); (i) cristal de diamante 
apresentando pontos verdes (1ct) e (j) detalhe da presença de pontos amarelados em um cristal de diamante 
(ocular de 10x e objetiva de 10x). 
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Os cristais de diamante com cor castanho e cinza representam a maior frequência, no que se 

refere à ocorrência, apresentam um caráter fortemente heterogêneo, sendo que a cor castanha fraca 

caracteriza-se por apresentar um tênue aspecto acinzentado. 

A cor cinza está relacionada com a presença de inclusões minerais escuros, conhecidas com 

o nome comercial de “carvão”, de forma que quanto maior seu conteúdo mais forte são os tons 

acinzentados do cristal (Figura 5.3f e g). 

Os cristais incolores apresentam com frequência, pontos verdes e castanhos em sua 

superfície, no entanto esses não alteram a apreciação de sua cor. Ressalta-se que tais marcas 

superficiais não são consideradas como um aspecto de heterogeneidade por se tratarem de fenômenos 

superficiais e que não comprometem a qualidade gemológica dos cristais (Figura 5.3 h, i e j). 

Ao considerar o matiz e o tom dos cristais de diamante amostrados, observa-se que as 

tonalidades verdes, amarelas, castanhas e acinzentadas tendem à homogeneidade, conforme pode ser 

observado na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Distribuição percentual das tonalidades e da saturação das cores apresentadas pelos monocristais de 
diamante oriundos da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. 

 

Cor Fraca  Média  Intensa  % 

Esverdeada 

Homogêneo  20 58 10 

100% 

Heterogêneo  5 4 3 

Amarelada 

Homogêneo  57 40 1 

100% 

Heterogêneo   1 1 0 

Castanha 

Homogêneo   38 44 12 

100% 

Heterogêneo   3 3 0 

Cinza  

Homogêneo  16 29 28 

100% 

Heterogêneo  12 8 7 
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b) Variedade Policristalina  

O estudo da cor no caso desse tipo de diamante é de pouca relevância, uma vez que se trata 

de cristais de aplicação industrial. No entanto, buscou-se com tal caracterização obter uma melhor 

tendência da coloração das amostras oriundas da região de Santa Elena de Uairén. 

As cores descritas, não são as mesmas observadas para as variedades monocristalinas, 

apresentando uma diferença em sua distribuição. Na Figura 5.4 encontra-se a representação da 

distribuição percentual das cores descritas, em ordem de abundância nos cristais de diamante. 

 

 

Figura 5.4 – Distribuição percentual das cores descritas para os cristais de diamante da variedade policristalina, 
originários da região de Santa Elena de Uairén, onde se observa a maior ocorrência de cristais de diamante 
acinzentados. 

Observa-se que aproximadamente 78,75% dos cristais analisados possuem matizes 

acinzentados, apresentando, frequentemente, tonalidades variando de fraca a média, sendo que os 

exemplares incolores são de ocorrência rara (Figura 5.5a e b). 

No caso dos exemplares de coloração castanha e amarelada, em sua maioria, de tonalidade 

escura e heterogêneos, acompanhados por um leve matiz acinzentado (Figuras 5.5 c e d). Destaca-se a 

escassa ocorrência de exemplares com tonalidades amarelas e esverdeadas, sendo essas mais 

características dos cristais da variedade monocristalina (Figura 5.6). 

 

 

 

Cinza 

Castanho 

Preto 

Incolor 

Variação de cor 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 5.5 – Fotografias representativas das cores dos policristais de diamante oriundos da região de Santa 
Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezula. (a) conjunto de cristais policristalinos de diamante apresentando 
tonalidade acinzentada variando de média a fraca; (b) pequeno lote de amostras policristalinas apresentando 
matizes acinzentados médios; (c) lote de cristais de diamante policristalino apresentando tonalidade castanha 
com matizes aconzentados médios; (d) exemplares de diamante policristalino com tonalidade castanha e 
amarelada. 
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Figura 5.6 – Distribuição percentual das cores descritas para os cristais de diamante da variedade policristalina, 
originários da região de Santa Elena de Uairén, onde se observa a maior ocorrência de cristais de diamante 
amarelados e castanhas. 

De acordo com os dados coletados é possível afirmar que na região de Santa Elena de Uairén 

há uma alta ocorrência de cristais ligeiramente coloridos 78,75%, seguidos pelos exemplares incolores 

(21,25%) e menores quantidades de cristais com tonalidades médias e intensas. Do ponto de vista 

econômico, tal condição apresenta-se desfavorável, uma vez que os cristais de qualidade gemológica 

que apresentam colorações amarela e verde fracos, geram gemas de qualidade inferior ao desejado 

pelo mercado. 

Diferentemente dos cristais de diamante incolor foram caracterizados exemplares 

apresentando cinco cores distintas, verde, amarelo, cinza, castanho e preto. As cores amarela e verde 

têm maior incidência nas variedades monocristalinas, enquanto que na variedade policristalinas 

imperam os cinza e os incolor. 

Nos exemplares coloridos, destacam-se os de tonalidade fraca, aspecto que pode ser negativo 

do ponto de vista comercial. A heterogênea saturação é característica dos exemplares de cor amarela, 

verde e homogênea, nos cristais de diamante de cor cinza e castanho. 

5.2 – DIAFANEIDADE 

A determinação da diafaneidade nos exemplares analisados foi realizada mediante a 

utilização de microscópio estereoscópio binocular. Com o intuito de obter um certo grau de 

objetividade optou-se por utilizar papel branco como fundo onde foi desenhada uma cruz com lápis B, 

sobre a qual se dispôs os cristais para determinar sua diafaneidade. Dessa forma a classificação obtida 

foi: 

• cristal transparente: quando foi possível observar nitidamente a cruz através do cristal; 
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• cristal subtransparente: quando foi possível observar a cruz, no entanto a mesma 

apresentava-se distorcida, com as extremidades levemente onduladas; 

• cristal translúcido: quando não foi possível observar os contornos da cruz, sendo, no entanto, 

observada uma figura amorfa ou uma mancha acinzentada. Nesses casos, ao colocar o cristal 

sobre a cruz o mesmo adquiriu matiz acinzentado devido à interferência na passagem da luz; 

• cristal subtranslúcido: quando não foi possível observar nenhuma mancha ou objeto através 

do cristal, sendo, no entanto, possível observar inclusões e fraturas. 

• opacos: durante o estudo foi possível observar cristais de diamante totalmente encapados o 

que os torna opacos, também alguns apresentaram uma coloração preta que não permite 

observar nenhum tipo de transparência. 

Com o objetivo de facilitar a interpretação dos dados e uma vez que as diferenças observadas 

foram muito sutis, optou-se por agrupar os exemplares transparentes e subtransparentes dentro da 

mesma classificação. 

5.2.1 - Análise dos Resultados sobre Diafaneidade 

As descrições da diafaneidade dos cristais amostrados foram divididas entre as variedades 

monocristalinas e policristalinas. 

a) Variedade Monocristalina 

Essa variedade caracteriza-se pela presença majoritária de cristais transparentes e 

translúcidos, conforme pode ser observado na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Diagrama de distribuição percentual da diafaneidade em amostras de diamante da variedade 
monocristalina oriundas da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar Venezuela. 
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O caráter transparente é observado principalmente nos exemplares de forma octaédrica ou 

naqueles onde as faces do octaedro predominam sobre as demais; o translúcido, por sua vez, associa-

se, geralmente, a cristais nos quais predominam faces do rombododecaedro, que contêm fraturas 

superficiais, caracterizados por apresentarem aspecto superficial irregular (Figura 5.8a). 

Os cristais de diamante de caráter subtranslúcido apresentam abundância de fraturas internas, 

as quais, atuam como espelhos, dificultando a observação através dessas superfícies (Figura 5.8b). 

Alguns cristais que apresentam capas espessas e uniformes ao longo de toda a superfície do 

mineral, mostraram-se com aspecto opaco. Outros, de coloração preta, não possibilitaram observar 

nenhum tipo de transparência na superfície (Figura 5.8c). 

Alguns cristais de diamante apresentaram superfícies foscas denominadas de frosting 

surface, sendo que a presença dessa alteração superficial altera as condições físicas e morfológicas das 

amostras ofuscando seu brilho característico e tornado-os subtranslúcido e/ou opacos (Figura 5.8 d). 

Meyer & McCallum (1993) atribuem a presença de frosted surface em cristais de diamante 

como um dos critérios para o reconhecimento da intensidade dos ciclos de redistribuição sedimentar 

de depósitos secundários. Já McCallum et al. (1994) e Meyer et al. (1997) atribuem a origem dessa 

alteração superficial como resultado dos processos abrasivos no meio sedimentar, devido ao ataque 

químico de voláteis durante a ascensão do magma alcalino, classificando-a como superfície grossa, 

média, fina ou muito fina. Segundo Robinson (1980), a formação de frosting grosso necessitaria de 

temperaturas superiores a 950°C (condições não oxidantes), enquanto que o frosting fino poderia se 

originar em temperaturas intermediárias entre os processos de corrosão de alta e baixa temperatura. 
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Figura 5.8  – Fotografias representativas da diafaneidade dos monocristais oriundos da região de Santa Elena de 
Uairén, Estado Bolívar, Venezula. (a) conjunto de monocristais ocatédricos transparentes de diamante 
apresentando tonalidade amarelada de media a fraca; (b) monocristal de coloração amarelada apresentando 
diafaneidade translúcida (2,5ct); (c) octaedro de aspecto opaco e coloração escura (4ct); (d) exemplar de 
diamante apresentando estruturação superficial do tipo frosting (ocular 10x e objetiva de 10x). 

 

b) Variedade Policristalina  

Essa variedade caracteriza-se pela presença majoritária de cristais opacos e subtranslúcidos, 

conforme pode ser observado na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Diagrama de distribuição percentual da diafaneidade em amostras de diamante da variedade 
policristalina, oriundas da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela, evidenciando a 
ocorrência majoritária de cristais de diafaneidade opaca a subtranslúcida. 
 

No caso das amostras policristalinas nota-se que a situação é oposta, sendo os exemplares 

transparentes de ocorrência nula a extremamente rara. 

Os aspectos translúcidos e subtranslúcidos estão intimamente relacionados com a estrutura 

caótica dos agregados policristalinos e à proliferação de fraturas superficiais e internas, fatores que 

manifestam a menor estabilidade mecânica desses exemplares (Figura 5.10a). 

Os cristais de aspecto opaco geralmente possuem coloração castanho escuro a acinzentada 

(Figura 5.10b). 

a 
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Figura 5.10  – Fotografias representativas da diafaneidade dos monocristais oriundos da região de Santa Elena 
de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. (a) detalhe da superfície fraturada de um de diamante policristalino; (b) 
variedade policristalina (balla) de diamante com aspecto opaco.  
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5.3 – CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

A análise granulométrica foi realizada mediante a utilização de crivos nos intervalos 

granulométricos definidos respectivamente pelos tamizes nº19 (3,7mm). O diamante, mediante a 

variação da granulometria é subdividido em dois grupos: os microdiamantes que possuem dimensões 

inferiores a 1mm e os macrodiamantes que possuem tamanho superior ou igual a 1mm. A relação 

entre esses é muito importante na avaliação do teor de material mineralizado e na conformação de 

diamantes em um pipe (alcalino) kimberlítico ou lamproítico. 

A determinação precisa da composição unimodal ou polimodal da distribuição 

granulométrica do diamante permite compreender a contribuição primária nos processos de 

concentração em depósitos secundários. 

Sabe-se que a granulometria do diamante depende de vários processos e mecanismos que 

ocorrem durante sua cristalização e do grau de reabsorção ou corrosão durante sua ascensão até a 

superfície. A reabsorção depende do tamanho do diamante podendo consumir o cristal totalmente.  

Os cristais de diamante estudados foram reunidos em cinco grupos, em função de sua 

granulometria e do peso, a saber: grupo 1, peso variando entre 0,21 e 0,40ct; grupo 2, cujo peso 

oscilou entre 0,41e 0,60ct; grupo 3, com peso entre 0,61 e 0,80ct; o grupo 4, cujo peso variou entre 

0,81e 1,00ct e o grupo 5, com cristais cujo peso foi superior a 1,01ct. Seu peso específico é 

representado no intervalo de 3,500 a 3,520, sendo essa variação fruto da presença de impurezas de 

nitrogênio, de algumas inclusões minerais e de defeitos cristalinos (Figura 5.11).  

 

Figura 5.11  – Fotografia representando diversos lotes de granulometria variável para os cristais de diamante 
originários da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. 
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Deve-se ressaltar, no entanto, que tal caracterização refere-se a apenas 4.400 cristais de 

diamante, o peso médio dos cristais variou de 0,2 a 2,0ct, não sendo um número expressivo a ser 

considerado para os depósitos da região. Dados publicados pelo Ministério de Indústrias Básicas y 

Mineria (MIBAM) reportam uma produção de diamantes de quilatagem mais elevada. 

5.4 – CARACTERIZAÇÃO DA MORFOLOGIA DOS CRISTAIS DE DIAMANTE 

O conhecimento das variações morfológicas exibidas pelo diamante é um passo importante 

na sua caracterização genética, uma vez que elas refletem os complexos fenômenos físico-químicos 

que atuam durante sua cristalização e durante o transporte pelo magma kimberlítico (Meyer 1985). Por 

outro lado, há um interesse prático em conhecer essa classificação tendo em vista que as aplicações do 

diamante dependem de suas características físicas. 

O diamante cristaliza-se no sistema isométrico, grupo espacial Fd3m (a=3,75Å), sendo que 

as formas mais comuns resultantes de sua cristalização são: i) octaedro {111}, ii) cubo {100}, iii) 

formas combinadas (octaedro+dodecaedro+cubo) e iv) geminações segundo a rotação em torno de um 

eixo de simetria. Outras formas são o rombododecaedro {110}, icositetraedro (24 faces trapezoidais), 

trioctaedro (24 faces triangulares) e hexaoctaedro (48 faces). Todas essas formas se caracterizam por 

apresentar superfícies planas com desenvolvimento de estruturas escalonadas positivas na face 

octaédrica e arestas retilíneas (Kukharenko 1954). Um número significativo de cristais de diamante 

apresentam morfologia externa arredondada (rounded diamonds), cujo desenvolvimento está 

relacionado possivelmente aos processos de dissolução química do cristal, que ocorrem 

simultaneamente aos processos de formação do diamante e/ou posteriores a esses. Como exemplo tem-

se as modificações das superfícies planas de crescimento das faces cúbicas, octaédricas ou 

dodecaédricas para formas intermediárias a estáveis de dissolução, com perda da simetria dos planos 

de crescimento por meio da modificação progressiva da morfologia externa, iniciando da borda para o 

centro da fase. Outras evidências desse fenômeno estariam relacionadas com a formação de feições 

superficiais nos cristais de diamante, originadas por meio de processos de dissolução química (Orlov 

1977). Além de combinações entre essas formas, ocorrem também geminações.  

A relação entre a morfologia externa dos cristais de diamante e as feições superficiais 

juntamente com as condições de formação dos mesmos vêm sendo objeto de estudo por mais de dois 

séculos. Kukharenko (1954) reconheceu a influência dos processos de crescimento e dissolução nos 

cristais de diamante como oscilações nas condições dinâmicas presentes no manto e ou na crosta 

terrestre, sendo consequência da relação crescimento-dissolução em função do equilíbrio físico-

químico característico para determinados processos. 
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Com base na morfologia, os cristais de diamante podem ser divididos em dois grupos 

principais. O primeiro refere-se às formas originais, ditas primárias e o segundo as formas derivadas, 

ditas secundárias. As formas primárias resultam do crescimento do diamante no manto, constituindo, 

por exemplo, octaedros com textura laminar; octaedros isolados; octaedros agrupados evidenciando 

uma cristalização rápida a partir de um meio supersaturado em carbono; octaedros regulares 

apresentando baixo grau de supersaturação em carbono formas combinadas resultantes de um processo 

lento de cristalização sob condições de saturação em carbono e as formas secundárias, por sua vez, são 

resultantes de processos de reabsorção ou corrosão de formas primárias, originando novas formas 

(Harris 1987). 

O estudo morfológico consistiu na análise de 4.400 cristais de diamante entre as variedades 

gemológica e industrial provenientes da região de Santa Elena de Uairén, especificamente nos pláceres 

aluvionares das margens dos rios Icabarú, Uaiparú, El Mosquito e Surucun.  

A descrição do hábito cristalino foi iniciada mediante a observação dos cristais utilizando um 

microscópio estereoscópio binocular, objetivando classificá-los em função de sua variedade 

mineralógica. Utilizando-se de microscopia óptica foram estudadas as seções superficiais dos vários 

cristais de diamante permitindo a caracterização morfológica, sendo que o hábito predominante é o 

octaédrico, seguido do dodecaédrico, cristais geminados policristalinos, além de exemplares 

irregulares, subarredondados e fraturados.  

Com a finalidade de explicar a diversidade morfológica do diamante da região de Santa 

Elena de Uairén são descritos dados de outras pesquisas nas quais os autores relacionam a morfologia 

com parâmetros que podem ser a causa de algumas transformações e mudanças nos hábitos de 

cristalização, informações referentes à morfologia cristalina e as suas respectivas porcentagens de 

ocorrência. 

Em função do hábito cristalino as variedade mineralógicas do diamante foram classificadas 

da seguinte maneira: monocristais (Figura 5.12a), cristais maclados ou agregados de dois ou três 

cristais, cristais bem formados (Figura 5.12b, c); cristais em agregados microcristalinos, de 

distribuição caótica, por exemplo os chamados carbonados (Figura 5.12d), outros cristais, que muitas 

vezes possuem a aparência de um crescimento radial ou de aspecto esférico (diamantes ballas) (Figura 

5.12 e), incluem-se ainda, os fragmentos criptocristalinos sem faces preservada (Figura 5.12 f). 
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Figura 5.12 – Fotografias dos diversos aspectos morfológicos das amostras de diamante provenientes da região 
de Santa Elena de Uairén. (a) pequeno lote de monocristais octaédricos; (b) cristal apresentando crescimento 
paralelo; (c) cristal maclado; (d) detalhe da superfície de um carbonado; (e) diamante do tipo balla e (f) diamante 
criptocristalino. 
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A cristalinidade dos exemplares foi determinada agrupando os cristais de cada hábito 

específico de acordo com seu estado de conservação e de perfeição de suas faces (euédricos, 

subédricos e anédricos). Os cristais de diamante que não possuem a morfologia ou hábito cristalino 

definido são denominados como cristais irregulares, sendo interpretados como resultado ou produto de 

dissolução diferenciada de cristais desproporcionais. No tipo policristalino os indivíduos apresentam 

dimensões da ordem de 10 a 200µm e são classificados nas categorias: framesita, stewartita, 

carbonado, bort e ballas (Haralyi 1987, 1991). 

A descrição morfológica foi realizada segundo a classificação proposta por Haralyi (1987 e 

1991), McCallum et al. (1991) e Collinson (1998). Entre os exemplares monocristalinos presentes nas 

áreas estudadas foram encontrados hábitos com formas simples, combinadas e irregulares, geminadas, 

agregada e os fragmentos de clivagem. Assim sendo, foi possível observar que as porcentagens de 

frequência de ocorrência dos cristais de diamante para a região a partir das amostras estudadas foram 

de 19% rombododecaédricos, 11% octaédricos, 3% trioctaédricos e 1% cúbicos. Para as formas 

secundárias, resultantes dos processos de reabsorção, a frequência foi de 5% para os 

rombododecaédricos-octaédricos, 4% octaédricos-rombododecaédricos, 3% cúbicos-octaédricos e 2% 

cúbico-octaédrico-rombododecédrico. Deve-se ressaltar que os cristais com hábito intermediário entre 

o octaedro de faces e arestas planas e o rombododecaedro de faces e arestas curvas mostram, em graus 

variáveis, a sequência completa de transição entre o octaedro e o rombododecaedro. Tal transição é 

fruto da reabsorção dos cristais pelo magma alcalino. Também foram observadas formas combinadas 

ou policristalinas para as quais se determinou uma frequência de 10% geminados irregulares, 6% 

geminados de contato, 6% agregados cristalinos, 10% de cristais irregulares e 1% de ballas, 

ressaltando-se que os agregados cristalinos são definidos pela associação de dois a três cristais e a 

existência de 19% de fragmentos produzidos pela clivagem, com perda de massa variando de 10 a 

60% da forma original são os aspectos mais importantes observados para o diamantes da região 

(Figura 5.13). 
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Figura 5.13 - Fotomicrografias de cristais de diamante onde pode-se observar algumas variedades  morfológicas 
características: (a) octaedro, (b) trioctaedro, (c) cubo, (d) geminado, (e) transição octaedro-rombododecaedro, (f) 
rombododecaedro. 
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Figura 5.13 (continuação)- Fotomicrografias de cristais de diamante onde pode-se observar algumas variedades  
morfológicas características: (g) octaedro com simetria preservada mostrando canais de corrosão, (h) 
combinação entre cubo e cubo piramidal, (i) dodecaedro, (j) forma combinada entre cubo e octaedro. 

As informações sobre a morfologia e suas respectivas porcentagens de frequência de 

ocorrência são apresentadas na Figura 5.14. 

É possível observar a predominância do octaedro e rombododecaedro de faces e arestas com 

grau variado de curvatura. Também estão incluídos os cristais de rombododecaedros não 

proporcionais, achatados e alongados, bem como os de faces planas e arestas retilíneas, interpretados 

como formas de crescimento. Os octaedros são representados por cristais equidimensionais, de faces e 

arestas planas. A presença de formas cúbicas e do tipo balla são registrados em uma porcentagem de 

frequência baixa (Figura 5.14). 
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Figura. 5.14 - Representação da distribuição das diversas categorias morfológicas reconhecidas nos cristais de 
diamante estudados, com maior freqüência de ocorrência do octaedro. 

 

A diversidade de formas cristalográficas observadas pode estar relacionada com a presença 

de diferentes fontes primárias abastecendo os depósitos detríticos, ainda que esse tipo de análise possa 

ser considerado insuficiente para determinar tal possibilidade. A morfologia do diamante não varia 

unicamente entre espécimes oriundas de diferentes áreas-fonte, também pode ser observada em 

indivíduos de uma mesma fonte, isso no que se refere às rochas kimberlíticas e lamproíticas. Tal fato 

ocorre uma vez que o diamante pode estar submetido a fenômenos de dissolução com intensidade 

variável, devido ao fato de que a intensidade dos processos de reabsorção que ocorrem nos cristais de 

diamante depende do seu tamanho e de outros fatores como pressão, temperatura e agentes oxidantes 

(O2 e CO2), durante a sua cristalização, durante o seu transporte ou durante processos metamórficos 

(Medelssohn & Milledge 1995) (Figura 5.15). 
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Figura 5.15 - Fotomicrografias de cristais de diamante onde se pode observar algumas variedades morfológicas 
características: (a) rombododecaedro de faces lisas e arestas onduladas, (b) rombodecaedro, (c) forma irregular, 
(d) octa-rombododecaedro, (e) macla, (f) balla, (g) crescimento paralelo, (h) rombododecaedro de faces lisas e 
arestas onduladas pela dissolução. 
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A ocorrência de cristais fragmentados segundo a clivagem, apresentando perda de cerca de 

40% de sua forma original, de agregados cristalinos definidos por associações de dois a três cristais, 

além dos cristais que apresentam hábito intermediário entre o octaedro de faces e arestas planas e o 

rombododecaedro de faces de arestas curvas (octa-rombododecaedros), mostram em graus variados, a 

sequência completa de transição entre o octaedro e o rombododecaedro. Tal transição morfológica é 

ocasionada pela reabsorção dos cristais pelo magma alcalino. 

Deve-se ressaltar que posteriormente ao posicionamento das intrusões alcalinas, desde que 

não haja metamorfismo, as propriedades físicas do diamante não são afetadas uma vez que as 

condições físico-químicas do meio ambiente responsáveis pelos processos de intemperismo e erosão 

que desintegram as rochas hospedeiras as alteram. É evidente que as condições mecânicas do 

transporte em meio aquoso são as causadoras de fraturas nos cristais, sem evidências de dissolução, o 

que explica a elevada porcentagem de fragmentos, produto da clivagem, em depósitos detríticos. 

Os octaedros, cubos, formas combinadas e geminados de contato, podem ser fraturados 

internamente nas arestas e vértices ocasionando fragmentação por impacto durante o seu transporte 

(Robinson 1980). O mesmo ocorre com cristais que apresentam defeitos estruturais e inclusões 

minerais.  

A partir das observações realizadas foram identificadas as seguintes formas: cristais 

individuais constituídos por formas simples (octaedros e rombododecaédros) e formas compostas 

(combinação do octaedro com o rombododecaedro); cristais combinados constituídos por indivíduos 

maclados, segundo a lei do espinélio, e agregados de dois ou três cristais; fragmentos não 

identificáveis, que apesar de apresentarem faces cristalinas do octaedro, do rombododecaedro ou de 

ambas, não possibilita determinar com precisão o hábito original do cristal.   

As faces do octaedro caracterizam-se por apresentarem-se lisas, planas, de forma triangular 

com ou sem pontos salientes em cada aresta, apresentando algumas figuras de corrosão do tipo trígons, 

estrias e sulcos, sendo tais faces definidas por arranjo interno ordenado. Por outro lado, as faces 

rombododecaédricas caracterizam-se por apresentar aspecto arredondado, rugoso com a presença de 

estrias, sulcos e figuras em alto relevo de forma linguóide, todos dispostos paralelamente ao eixo 

maior do rombo. Tal fato é consequência de que essas faces não definidas diretamente pela rede 

cristalina, sendo consequência do somatório de sucessivas e decrescentes lâminas de crescimento, as 

quais se desenvolvem segundo a forma do octaedro {111}. Desta forma, os cristais que apresentam 

faces rombododecaédricas apresentam aspecto rugoso a liso-rugoso, em função do seu grau de 

predomínio. 

Uma alta porcentagem de cristais de diamante exibe morfologia externa abaulada (rounded 

diamonds), possivelmente o desenvolvimento desses está relacionado aos processos de dissolução 

química do cristal ocorridos concomitantemente com os estágios de formação do diamante e/ou 
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posteriores a este. Esses processos resultariam na modificação das superfícies planas de crescimento 

das faces cúbicas, octaédricas ou dodecaédricas para formas intermediárias a estável de dissolução, 

com perda da simetria dos planos de crescimento a partir da modificação progressiva da morfologia 

externa, iniciando da borda para o centro da face. Outras evidências desse fenômeno estão 

relacionadas à formação de feições na superfície dos cristais de diamante, oriundas dos processos de 

dissolução química (Kukharenko 1954, Orlov 1966). Somado a esse fato, a forma arredondada dos 

cristais rombododecaédricos facilita seu transporte, devido à sofrerem menor fricção, predominando 

em depósitos secundários. Dessa forma, as características morfológicas descritas para a região de 

Santa Elena de Uairén podem ser comparadas com a de outros depósitos estudados por outros 

investigadores, onde foram observadas porcentagens altas de formas rombododecaédricas e de 

fragmentos (produto da clivagem), para os quais se sugere um transporte prolongado. 

A perfeição da forma cristalina é a condição primordial que determina se um exemplar pode 

ser ou não considerado de qualidade gemológica, sendo que esses apresentam formas bem 

desenvolvidas. Já os cristais de diamante de aplicação industrial são aqueles que apresentam 

estruturação caótica, dificultando sua lapidação. 

As maclas caracterizam-se por estar regidas pela lei do espinélio onde os cristais octaédricos-

rombododecaédricos, octaédricos ou rombododecaédricos estão em contato por meio de um plano de 

macla paralelo ao octaedro, sendo cada um a imagem especular do outro. O aspecto desses espécimes 

é o de uma pequena tábua de seção triangular, razão pela qual, recebe na região o nome de panela. 

Analisando os resultados apresentados nas Figuras 5.13 e 5.15 é possível concluir que as 

formas romododecaédricas, octaédricas de transição (octaédrica-rombododecaédrica) são as menos 

propensas a se fraturar se comparadas com os agregados e maclas. Não obstante, essas três formas 

também se caracterizam por uma maior tendência de conservarem todas as faces, constituindo-se 

cristais euédricos. 

Baseando-se em Robinson (1980) e Otter & Gurney (1989), McCallum et al. (1994) e Otter 

et al. (1994) propuseram um esquema de classificação da morfologia externa de diamantes de acordo 

com o grau de preservação do cristal pela dissolução. Foram definidos seis tipos de classificação entre 

cristais que apresentam pouca ou nenhuma evidência de dissolução (octaedros, cubo-octaedros ou 

cubos), até cristais com modificação completa da forma por esses processos, sendo o tetrahexaedro 

designado como forma estável de reabsorção. Contudo, as relações goniométricas anteriormente 

realizadas por Kukharenko (1954) e Orlov (1977) para as faces do tetrahexaedro atestam que esta 

forma constitui uma forma intermediária entre planos de crescimento de pseudo-tetraedros e 

dodecaedro. 

Além das condições do magma favoráveis ou não à reabsorção durante o transporte, dois 

fatores são relevantes nesse processo (Robinson 1980): i) a profundidade em que o diamante é 
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liberado do xenólito e ii) o tamanho do diamante. Nesse sentido, uma pedra grande terá mais chances 

de alcançar a superfície (na forma reabsorvida) se comparada a uma menor quando liberadas na 

mesma profundidade devido à relação entre área superficial e volume. Em geral, a proporção de 

cristais de diamante reabsorvidos aumenta com o decréscimo do tamanho das amostras em uma 

população. Apesar da taxa de reabsorção ser independente do tamanho do cristal, o baixo índice de 

preservação dos cristais menores deve-se à elevada razão área superficial/massa. 

No caso dos cristais de diamante que compõem a variedade policristalina foram identificados 

dois tipos de hábito. O primeiro refere-se aos agregados policristalinos, constituídos por um 

agrupamento de pequenos cristais (microcristalinos), com disposição caótica. Destacam-se dentro 

desse grupo, aqueles de aspecto esférico, denominados de ballas. Adicionalmente, tem-se a ocorrência 

da variedade definida como carbonado, que serão tratados como um caso a parte no Capítulo 10. 

Deve-se ressaltar, ainda, o alto porcentual dos fragmentos com nenhuma evidência de hábito 

cristalino, ou seja, aqueles que não apresentaram indícios de faces cristalinas.  

É possível observar que os cristais de diamante que conformam o agrupamento dos 

agregados policristalinos são, principalmente, a forma combinada octaedro-rombododecaedro e 

cristais maclados. Adicionalmente, os cristais dessa variedade caracterizam-se por apresentar baixa 

resistência mecânica, refletido por seu caráter euédrico, produto da presença de superfícies de fraturas 

nos cristais. 

O aspecto caótico dos agregados múltiplos, somado à imperfeição dos cristais que os 

constituem e à profusão de superfícies de fratura externas e internas lhes confere uma textura rugosa, 

que pode ser diminuída pela presença de faces octaédricas em alguns cristais constituintes. Deve-se 

ressaltar que a alta proporção de fragmentos nessa variedade é outro fator que reflete a menor 

resistência mecânica desse tipo de diamante (mais frágeis). 

Os cristais de diamante gemológicos monocristalinos caracterizam-se por apresentarem-se 

subhédricos a euédricos, com aspecto liso-rugoso, em função do predomínio das faces octaédricas 

(face lisa), do rombododecaedro e de superfícies de fratura (fatores de rugosidade). Já os da variedade 

policristalina, por se apresentarem subédricos a anédricos (criptocristalino), com um aspecto 

principalmente rugoso, devido, entre outras variáveis, ao aspecto caótico da sua estrutura. 

5.5 – CARACTERIZAÇÃO DAS FIGURAS SUPERFICIAIS 

As relações existentes entre a morfologia externa dos cristais de diamante, incluindo as 

feições de superfície e as condições de formação têm sido objeto de estudos minuciosos. Kukharenko 

(1954) reconheceu a influência dos processos de crescimento e dissolução em cristais de diamante 

como oscilações nas condições dinâmicas presentes no manto e/ou na crosta terrestre, cujo sentido de 

deslocamento da reação crescimento- dissolução é função do equilíbrio físico-químico característico 

para determinados processos.  
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Kukharenko (1954) determinou as relações goniométricas de mais de 200 cristais de 

diamante oriundos da região dos Montes Urais (Rússia), aos quais foram relacionadas as seguintes 

condições genéticas: 

5.5.1 - Formas de crescimento: 

São classificadas como formas de crescimento as seguintes estruturas: 

•  octaedros com textura lamelar, octaedros agrupados, cristais com forma esqueletal: 

evidenciam cristalização rápida a partir de um meio altamente supersaturado em carbono; 

•  octaedros regulares: baixo grau de supersaturação em carbono e 

•  formas combinadas: processo lento de cristalização sob condições saturadas de carbono.  

5.5.2 - Formas de dissolução: 

São classificadas como formas de dissolução as seguintes estruturas: 

•  octaedróides: formas remanescentes de dissolução lenta em meio subsaturado em carbono;  

•  dodecaedróides: forma estável de dissolução em condições próximas às do equilíbrio de 

sistemas subsaturados; 

•  trisoctaedros com arestas curvas e relevo alto: relacionadas à dissolução rápida seguida de 

combustão (queima); 

•  formas irregulares com cavidades também irregulares: originadas a partir da corrosão e 

dissolução contínua seguida de queima; 

•  formas de regeneração: cristais arredondados tais como dodecaedróides com fragmentos 

tabulares de relevo alto (positivo) nas faces, caracteristicamente perto das arestas. 

Por meio de análises de Microscopia Eletrônica de Varredura, aplicando a técnica de 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) foi possível efetuar o reconhecimento de figuras 

superficiais dos tipos trigons, quadrons, hexagons, crescimento em bloco, crescimento laminar, 

estrias, sulcos e montículos, o que permitiu estabelecer a evolução morfológica partindo do octaedro 

primitivo e passando por fenômenos de dissolução para formas transicionais (111)+(110), (111)+(hkl), 

proporcionando hábitos rombododecaédricos (110) e hexaoctaédricos (110) (Figura 5.16).  
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Figura 5.16 – Algumas figuras superficiais presentes nos cristais de diamante oriundos da região de Santa Elena 
de Uairén. (a) trígons negativos; (b) figuras triangulares positivas; (c) quadons; (e) hexagons; (f) crescimento 
laminar; (g) superfícies oondulação denominadas montículos ou colinas. 

 

Foram estudadas as faces dos cristais de diamante o que permitiu a interpretação dos 

fenômenos, processos e/ou eventos quer seja de crescimento, corrosão ou dissolução. Sabe-se que a 

cristalização do diamante produz diferentes formas primárias, podendo ser, às vezes, modificadas por 

processos epigenéticos de dissolução, corrosão e deformação plástica. Foi possível identificar outras 
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texturas superficiais, tas como: shagreen, depressões piramidais, estruturas escalonadas, canais de 

inclusão, canais de corrosão e hillocks alongados, finos e grossos, além de hexágonos, sendo o 

primeiro de ocorrência mais comum, constituindo figuras em sua maioria negativas e em raras às 

vezes positivas (Figura 5.17). 
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Figura 5.17 - Fotomicrografias onde se podem ser observadas algumas microestruturas de superfície 
características dos cristais de diamante oriundos da região de Santa Elena de Uairén. (a e b) trígons; (c) 
quadrons, (d) quadrons, (e) superfícies escalonadas em processo inicial de dissolução; (f) hillocks “colinas” 
(superfícies onduladas em forma de montículos). 
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Figura 5.17 (continuação) - Fotomicrografias onde se podem observar algumas microestruturas de superfície 
características dos diamantes da região. (g) triângulos positivos; (h) trigons; (i) shagreenb; (j) figuras 
retangulares positivas. 

É importante ressaltar também a presença de cristais que apresentam modificações na 

morfologia original resultando em formas com faces e arestas curvas, cristais parcialmente 

reabsorvidos, geminações complexas, entre outras. O que pode ser explicado como o resultado de 

processos tectônico-magmáticos de formação de kimberlitos é o resultado de grandes oscilações nos 

parâmetros termodinâmicos, com um primeiro processo de elevação da pressão no manto superior. As 

oscilações da pressão resultam na mudança de composição do fluido e do campo de tensões das rochas 

hospedeiras. Em tais ambientes, os cristais de diamante são dissolvidos, provavelmente ao mesmo 

tempo no fluido magmático sob influência da temperatura, conforme discutido também por 

Evdokimov (2001). 

Em função das texturas encontradas nas faces dos cristais de diamante, segundo vários 

estudos realizados por Orlov (1977) e Robinson et al. (1989) podem apresentar duas linhas diferentes 

de interpretação. A primeira propõe que estas são originadas nas fases primárias de cristalização do 

diamante, isto é, em faces octaédricas ou cúbicas; a segunda por sua vez, diz que tais texturas são 

originadas nas faces de transição octaédrica-dodecaédrica, cúbica-dodecaédrica e na dodecaédrica. 



Newman F. J. A. 2011. Estudos Químico-Mineralógicos aplicados à caracterização de diamantes de Santa Elena Uairén... 
 
 

127 
 

Os trígonos (trigons) representam as principais figuras observadas nas faces (111) do 

diamante, sendo essas as únicas com superfícies planas, geralmente lisas, contendo estruturas 

simétricas ao eixo ternário. As arestas variam desde agudas até muito arredondadas, constituindo 

depressões triangulares equiláteras de profundidades varáveis. Essas feições orientam-se sempre em 

oposição ao contorno triangular das faces do octaedro. O fundo das depressões pode ser plano ou 

escalonado, neste último caso muitas vezes se desenvolvendo como pirâmides negativas.  

O aspecto liso das faces (111), conforme observado nas fotomicrografias eletrônicas , 

contrasta com o aspecto “áspero” que em geral as faces do rombododecaedro apresentam, e isto fica 

evidente nos cristais transicionais entre os dois hábitos, onde ambas as características podem estar 

presentes. 

Tolansky (1960) concluiram que o crescimento é responsável pelas situações onde as figuras 

estão em oposição. Leite (1969) e Svisero (1969), baseados em diversas evidências morfológicas, 

consideraram que os trígonos são originados por fenômenos de dissolução. Esses mesmos fenômenos 

de corrosão, são também considerados os responsáveis pela transformação de superfícies planas (111) 

para formas abauladas, que resultam progressivamente nas transições entre o octaedro, o 

rombododecaedro e o hexaoctaedro.  

Cavidades de contorno quadrado ou retangular, escalonadas ou piramidadas determinam as 

Microestruturas em (100). Wifliams (1932) interpretou tais estruturas como originadas por 

crescimento cristalino. Leite (1969), de outra maneira, considerou improváveis quaisquer figuras de 

crescimento na superfície de cristais de diamante naturais, preferindo explicá-las por processos 

corrosivos diversos. 

Certos hábitos semelhantes a hexatetraedros tabulares, presentes principalmente entre os 

diamantes da região de Grão Mogol (MG), foram interpretados como o produto da corrosão sobre as 

faces do cubo. Nas descrições de campo, esses cristais foram classificados como irregulares. 

As análises de microscópia de varredura revelaram várias microestruturas, tais como 

estruturas em degraus, em rede, estrias paralelas, linhas de limite diametrais, saliências de contorno 

irregular e colinas, relacionadas com as superfícies (110). Os primeiros estudos envolvendo as 

superfícies (110) de cristais de diamante foram realizados por Fersman & Goldschmidt (1911), os 

quais postularam serem essas faces resultantes de processos naturais de dissolução. Williams (1932) 

realçou a presença comum de estrias paralelas sobre essas faces, entre os cristais de diamante sul-

africanos. Moore & Lang (1974) examinaram com detalhe as feições típicas de arredondamento quase 

sempre presentes nestas superfícies. 

Estruturas em degraus escalonados caracterizam-se por apresentar um padrão geométrico 

constante, cada degrau corresponde a um plano (111). As regiões contendo menor número de defeitos 

cristalinos oferecem uma resitência maior à dissolução, destacando-se na superfície. Esses detalhes 
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constituem evidências diretas de que tais feições sejam produzidas pela dissolução. A dissolução atua 

nos setores de separação dos sucessivos planos e produz inicialmente um abaulamento nas bordas dos 

degraus (Svisero & Pimentel 1970). 

Texturas como figuras de corrosão negativas foram consideradas típicas para a reabsorção a 

altas temperaturas e hexágonos, esculturas de corrosão, superfícies quimicamente polidas e frosting 

grosso também necessitariam de temperaturas maiores que 950°C (condições não oxidantes). Sob 

temperaturas mais baixas (não oxidantes), inferiores a 950ºC, texturas com figuras de corrosão 

positivas são formadas. Entretanto, essas texturas não são comuns, atestando a raridade de reabsorção 

a baixas temperaturas. 

A principal característica das formas derivadas por reabsorção é o grau variável da curvatura 

das arestas e faces, cujo desgaste por corrosão modifica lentamente o octaedro inicial com crescimento 

das faces retilíneas (Moore 1974). A corrosão começa nas arestas do cristal e prossegue lentamente, 

desenvolvendo-se pelas superfícies dodecaédricas de faces e arestas curvas que, às vezes, podem 

consumir totalmente a face octaédrica. Esses efeitos que ocorrem devido à dissolução, originam 

dodecaedros de faces e arestas curvas que podem ser equidimensionais (euédricos ou proporcionais) 

ou inequideimensionais (desproporcional) e, dependendo do hábito, podem ser aplainados ou 

alongados. 

Quando a forma inicial é cúbica os processos de dissolução atuam sobre as arestas, 

provocando modificações lentas, transformando-os em um cubo piramidal arredondado. As formas 

achatadas (aplainados) e alongadas do diamante devem-se à corrosão de fragmentos, que são produto 

da clivagem perfeita do diamante. 

Analisando a morfologia externa e as feições de superfície de vários cristais de diamante da 

região de Yakutia (Rússia), Evdokimov et al. (2001) reconheceram que mais de um processo de 

crescimento e dissolução podem ocorrer em um mesmo cristal, exibindo exatamente as mesmas 

feições de superfície, podendo representar estágios superpostos de crescimento e/ou dissolução. 

Assim, estruturas do tipo hillocks, trigons, e lamination lines não podem ser consideradas 

isoladamente como feições típicas de dissolução e/ou crescimento. Baseando-se nos trabalhos de 

Kukharenko (1954), Uruovskaya & Orlov (1964) e Orlov (1977), Evdokimov et al. (2001) advogaram 

que a correta determinação da morfologia auxiliaria na descrição da evolução genética e dos processos 

atuantes durante a ascensão do mesmo. 

A dissolução e a corrosão podem ser entendidas como efeitos similares, no entanto são 

processos distintos. A dissolução relaciona-se a desgaste de vértices, arestas e faces do cristal, 

permitindo originar morfologias diferentes das originais, já a corrosão está especificamente 

relacionada à impressão de texturas nas superfícies, sendo que esses dois processos podem ocorrer em 

concomitância tempo em uma mesma amostra de diamante (Robinson 1989). 
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A reabsorção do diamante ocorre principalmente devido ao aumento de fO2, causando o 

arredondamento, a impressão de figuras de dissolução na superfície do cristal e até mesmo o consumo 

total do mesmo. Esse processo pode ocorrer durante a cristalização do diamante, ainda no manto, ou 

no seu transporte à superfície, quando o cristal entra em contato com fluidos transportadores, cujo 

conteúdo em voláteis juntamente com as condições altamente oxidantes causam sua reabsorção e 

corrosão (Robindosn 1989). 

Em condições oxidantes (corrosivas), os processos de dissolução podem ser divididos nos 

que ocorrem a baixas temperaturas, inferiores a 950ºC e à altas temperaturas, superiores a 950ºC. A 

reabsorção a temperaturas elevadas ocasiona a impressão de figuras de superfície e o desgaste das 

arestas de cristais cúbicos e octaédricos. A reabsorção à alta temperatura pode ocorrer no magma, 

entre 80 e 100km de profundidade, por meio da ação do CO2 e vapores antes da cristalização da rocha 

matriz. 

Cristais de diamante inclusos em xenólitos são, geralmente, preservados dos processos de 

reabsorção (McCandless et al. 1994). Aqueles parcialmente expostos podem ser em parte reabsorvidos 

e corroídos e são denominados de pseudo-hemimorfos. Texturas como figuras de corrosão negativas 

foram consideradas típicas de processos de reabsorção a altas temperaturas e os hexágonos, as 

esculturas de corrosão, as superfícies quimicamente polidas e o frosting grosso ocorreriam a 

temperaturas superiores a 950ºC, ou seja, sob condições não oxidantes. 

Em temperaturas mais baixas, sob condições oxidantes, são formadas texturas do tipo figuras 

de corrosão positivas, ainda que as mesmas não sejam de ocorrência muito comum, demonstrando a 

raridade de processos de reabsorção a baixas temperaturas. Além das condições do magma serem 

favoráveis ou não à ocorrência de fenômenos de reabsorção durante o transporte dos cristais de 

diamante, dois fatores adicionais devem ser levados em consideração nesse processo. O primeiro 

refere-se à profundidade na qual o diamante é liberado do xenólito e o segundo ao tamanho do 

diamante. Nesse sentido, um cristal de dimensões mais elevadas teria uma maior probabilidade de 

chegar até a superfície, sob a forma reabsorvida, se o compararmos com um cristal que apresente 

dimensões menores se esses fossem liberados na mesma profundidade, devido à relação entre área 

superficial e volume (Sutherland 1982). Em geral, a proporção de cristais de diamante reabsorvidos 

aumenta com a diminuição do tamanho dos cristais em uma população de uma determinada região.  

Evdokimov et al. (2001) reconheceram que mais de um processo de crescimento e 

dissolução podem ocorrer em um mesmo cristal, exibindo exatamente as mesmas feições de superfície, 

desta forma estruturas do tipo hillocks, trigons e lamination lines, não podem ser consideradas 

separadamente como feições típicas de dissolução ou de crescimento. 

Múltiplas feições de regeneração são estabelecidas nos cristais arredondados, sendo evidente 

que sucessivos processos de crescimento e regeneração no diamante ocorrem em condições 
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diferenciadas no magma. De uma forma geral, depois do processo de regeneração, um próximo 

processo de dissolução poderá ocorrer e a superfície do cristal apresentará uma estrutura complexa 

com hillock e textura shagreen paralelas a feições de dissolução. 

Flutuações nos parâmetros termodinâmicos são responsáveis pela ampla história de 

formação e dissolução do diamante no manto superior (Bulanova 1995). Assumindo que peridotitos e 

eclogitos são rochas cogenéticas com o diamante, as primeiras oscilações de pressão são responsáveis 

pela transição do sistema diamante-fluido, proveniente do manto, por meio do ponto de equilíbrio 

entre as áreas de supersaturação e não saturadas em carbono. 

Baseado na sequência de eventos magmáticos proposta por Robinson (1989) e McCandless 

(1994) pode-se classificar a natureza da clivagem como primária ou secundária, nos cristais de 

diamante. Clivagens do tipo primárias apresentam figuras de superfície típicas dos processos que 

ocorrem no interior da Terra, ou seja, trigons, hillocks, lamination lines, etc. Ainda que seja difícil a 

classificação das figuras de gravação (etch figures), não restam dúvidas de que essas são produzidas 

por processos que ocorrem no manto ou durante a ascensão dosdiamante à superfície por meio do 

magma alcalino. Clivagens secundárias, por sua vez, são relacionadas ao transporte sedimentar, em 

superfície, resultando em um aspecto liso ou em planos de clivagem sem qualquer tipo de figuras de 

gravação. 

 



CAPITULO 6 

DETERMINAÇÃO DOS DEFEITOS CRISTALOGRÁFICOS DO 
DIAMANTE 

Os defeitos cristalográficos presentes em cristais de diamante oriundos de Santa Elena de 

Uairén foram caracterizados por meio do emprego de diversas técnicas analíticas, tais como: Feixe 

de Elétrons (Catodoluminescência, CL),  Fotoluminescência em Luz Ultravioleta (FUV), 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR – electron paramagnetic resonance ou electron spin 

resonance – ESR), e a partir de analises de Luminescência induzida por Fotoluminescência (PL). 

Desta forma, foi possível classificar as amostras analisadas de acordo com os espectros que 

determinam os diversos defeitos cristalográficos no diamante. 

6.1 - FLUORESCÊNCIA NO ULTRAVIOLETA DAS AMOSTRADAS ESTUDADAS 

A partir da observação do comportamento dos cristais de diamante na luz UV foi possível 

caracterizar algumas espécies que apresentam diferenças na cor de fluorescência, de forma a 

estabelecer uma correlação das prováveis causas dessas variações. Posteriormente, realizou-se o 

estudo dos referidos cristais segundo a técnica da catodoluminescência, o que permitiu determinar e 

comparar os resultados com o método analítico descrito anteriormente. Alguns cristais de diamante 

não apresentaram fluorescência quando submetidos à radiação ultravioleta e, no entanto, 

apresentaram um comportamento fluorescente sob a ação da catodoluminescência. Adicionalmente, 

foram utilizados os métodos de Fotoluminescência e Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR), 

por meio dos quais foi possível determinar as impurezas nos cristais de diamante analisados, bem 

como os defeitos estruturais presentes. 

A partir da análise dos lotes correspondentes a cada localidade, observou-se que a 

proporção num total de 400 cristais analisados a porcentagem de diamante fluorescente para a 

região é 83,75%, o que resulta diferente se comparados com os cristais de outras procedências onde 

é baixa a incidência de diamante fluorescente. 

Tratou-se de relacionar a cor do diamante com a fluorescência no utravioleta, no entanto, 

não foi possível estabelecer nenhum padrão para as diferentes localidades estudadas, uma vez que 

cristais de diamante de uma mesma cor apresentaram cor de fluorescência diferenciada. 

Deve-se ressaltar que a intensidade da fluorescência não foi medida, sendo o estudo 

baseado apenas na coloração produzida. A partir desses dados elaborou-se uma tabela, na qual se 
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estabelece uma relação porcentual entre as diferentes cores obtidas e as localidades estudadas 

(Tabela 6.1). 

Os resultados obtidos revelaram diferenças interessantes entre as áreas estudadas. 

Observou-se também que em todas as localidades amostradas há o domínio absoluto de cristais que 

apresentam cores de fluorescência azul escuro e azul claro, seguindo-se daqueles de cor verde 

escura, para as localidades Surucum e Mosquito e o verde claro para as localidades de Icabarú e 

Uaiparú. 

É importante ressaltar a baixa ocorrência de cristais de diamante não fluorescentes nas 

localidades de Uaiparú e Mosquito, em comparação com Icabarú que apresenta 4,5% e Surucun 

com 7,0%, sendo esse o porcentual mais alto da região.  

O restante das colorações obtidas para os cristais provenientes da região de Santa Elena de 

Uairén podem ser consideradas baixas e, em alguns casos, as cores rosa e amarelo só apresentam 

um porcentual de 0,5% do total. 

Tabela 6.1 – Relação do espectro de catoluminescência de vários cristais de diamante procedentes da região 
de Santa Elena de Uairen. 

Fluorescência na luz UV 

Localidades (rios) 

Icabarú Uaiparú Surucun Mosquito 
Tota de 
amostas 

azul escuro 38 37 27 35 137 

azul claro 18 21 23 19 81 

verde escuro 09 10 09 14 42 

verde claro 11 19 08 12 50 

laranja escuro 02 01 04 04 11 

laranja claro 01 01 00 02 04 

branco 02 00 01 03 06 

não fluorescente 18 10 28 09 65 

amarelo 01 00 00 01 02 

rosa 00 01 00 01 02 

Total 100 100 100 100 400 
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6.2 – CATODOLUMINESCÊNCIA DO DIAMANTE  

 

O principal objetivo deste estudo é caracterizar sistematicamente e identificar as 

características distintivas da distribuição dos defeitos opticamente ativos nos cristais de diamante de 

diferentes áreas, além de possibilitar a interpretação de tais características em relação às condições 

particulares e as diferentes etapas de formação do diamante na natureza. 

Deve-se ressaltar que as diversas amostras de diamante foram examinadas sob a forma de 

monocristais. Segundo Davies (1974), nesses casos, a catodoluminescência é melhor observada a 

partir do lado excitado, minimizando, dessa forma, os efeitos de absorção. Os espectros coletados 

no lado oposto são usados frequentemente no estudo da catodoluminescência em seções delgadas e 

no caso dos monocristais apresenta, com frequência, interferências consideráveis geradas pelos 

efeitos de absorção. 

O emprego da catodoluminescência neste caso apenas serviu para revelar as informações 

sobre a superfície do cristal, permitindo que se compare a distribuição homogênea das impurezas a 

partir da superfície. 

Na tabela 6.2 encontram-se listados os dados referentes às análises de 

catodoluminescência realizadas em 400 cristais de diamante oriundos da região de Santa Elena de 

Uairén, sendo que os dados porcentuais encontram-se divididos em função dos rios onde foram 

coletadas as amostras. Ressalta-se que, por meio do emprego dessa técnica, observaram-se cristais 

que apresentaram fluorescência bicolor, combinação de azul com verde e laranja com verde 

(Figuras 6.1a e b) 
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Tabela 6.2 – Resultados porcentuais referentes às análises de catodoluminescência realizadas em 400 
amostras de diamante oriundas da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. 

Resposta do 

diamante na 

catodoluminescência 

Localidades (rios) 

Icabarú Uaiparú Surucun Mosquito 
Total de 

amostras 
% 

azul escuro 31 34 27 32 124 31,00 

azul claro 17 18 22 20 77 19,25 

azul e verde em partes 06 08 00 02 16 4,00 

verde escuro 09 10 09 14 42 10,50 

verde claro 11 19 08 12 50 12,50 

verde e laranja em 

partes 
02 00 01 00 03 0,75 

laranja escuro 02 01 04 04 11 2,75 

laranja claro 01 01 00 02 04 1,00 

branco 02 00 01 03 06 1,50 

não fluorescente 18 08 28 09 63 15,75 

amarelo 01 00 00 01 02 0,50 

rosa 00 01 00 01 02 0,50 

Total 100 100 100 100 400 100,00 

 

Verificou-se que a fluorescência apresentada pelas amostras analisadas quando 

submetidas à radiação ultravioleta foi, praticamente, a mesma obtida nas análises de 

catodoluminescência, apresentando apenas variações na intensidade da fluorescência, fato que pode 

ser explicado pela eletrolumionescência. 

A luminescência catódica ou catodoluminescência de cristais de diamante associa-se com 

as imperfeições cristalinas localizadas em posições específicas da rede cristalina do mineral. Dessa 



Newman F.J.A. 2011. Estudos Químico-Mineralógicos aplicados à caracterização do diamante de Santa Elena Uairén... 

135 
 

forma, cristais naturais e sintéticos linearmente polarizados apresentam luminescência azul 

atribuída à ocorrência de dislocamentos (Kiflawi & Lang 1974, Woods & Lang 1975). Segundo 

Lang (1980) e Collins & Woods (1982) a catodoluminescência polarizada no infravermelho e a 

catodoluminescência amarela associam-se à defeitos planares com até várias dezenas de mícrons. 

6.3– CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DEFEITOS ÓPTICOS DO DIAMANTE A 

PARTIR DE ESTUDOS DE LUMINESCÊNCIA E FOTOLUMINESCÊNCIA 

Para o presente estudo foram obtidos os espectros de 48 amostras de diamante 

provenientes de garimpos de Santa Elena de Uairén. Para tal utilizou-se um espectrômetro simples 

da marca Spex 500M, com laser de argônio da Coherent contendo fonte de excitação e sinal de PL 

coletados por um sistema photocounting usando uma fotomultiplicadora da marca Hamamatsu 

R5108. As medidas foram realizadas em temperatura ambiente e usando a linha de excitação de 

458nm, no intervalo de comprimento de onda entre 480nm e 850nm. A montagem utilizada consiste 

em um feixe de laser (Coherent Ar+ ion laser) que é direcionado mediante espelhos para incidir na 

amostra que se encontra em um suporte. 

Foi empregada a técnica de luminescência, no visível e sob radiação ultravioleta, em 48 

cristais de diamante, separados previamente, de maneira a constituir uma amostra estatística dos 

principais tipos que ocorrem na região de Santa Elena de Uairén. 

O intuito principal foi o de definir e determinar o comportamento dos espectros de 

fotoluminescência nas regiões do visível e ultravioleta. Para tal, foram realizadas várias medições 

de espectros de excitação com observação centrada em 800nm e espectro de emissão com 

observação centrada em 450nm. 

Existem poucos trabalhos relacionados a estudo da fotoluminescência em cristais naturais 

de diamante. Os resultados obtidos nesta Tese foram comparados com os trabalhos encontrados na 

literatura tais como o trabalho do Spetsius (1995) que aplicou a técnica em cristais de diamante da 

Plataforma da Sibéria. Outro trabalho de extrema importância é de Iakoubovskii & Andrianssens 

(2002) que caracterizaram os cristais de diamante de Argyle. 

Iakoubovskii & Adrianssens (2002) realizaram a caracterização óptica de cristais naturais 

de Argyle a partir da técnica de fotoluminescência, revelando que vários centros ou defeitos estão 

relacionados à presença de nitrogênio, níquel e hidrogênio, além dos defeitos estruturais devido as 

ligações carbono-carbono caracterizados como centros S2, S3 NE3, destacando-se os picos de 

absorção 659 a 669nm e 793,8nm. 
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No caso de alguns cristais de diamante amarelos de Argyle, em seus espectros de 

fotoluminescência, é comum encontrar os picos de PL em 573nm. Em diamantes tratados pelo 

método high pressure ando high temperature (HPHT) , são encontrados, normalmente, os picos 

637nm, 659nm, 680 nm (N-V) e 700nm. Com base nessas informações sugere que a presença 

desses picos nem sempre indica que o diamante foi tratado, pois os cristais de diamante de Argyle 

possuem vários centros de (N-V) atribuídos a radiação e aquecimento natural (Iakoubovskii & 

Adrianssens 2002). 

Por meio da análise dos espectros obtidos foi possível concluir que os picos estreitos nos 

espectros de fotoluminescência representam defeitos associados às diferentes impurezas tais como 

nitrogênio, hidrogênio, níquel ou defeitos estruturais na rede cristalina do diamante e pela presença 

de micro inclusões. 

As interpretações das análises de fotoluminescência apresentados nesta Tese foram 

baseados nas linhas conceituais dos trabalhos de Spetsius (1995) que aplicou a técnica nos cristais 

de diamante da Plataforma da Sibéria e no trabalho de Iakoubovskii & Andriaenssens (2002) que 

caracterizaram os cristais de Argyle (Austrália). Os resultados são apresentados em percentuais com 

relação à classificação utilizada na Tabela 6.3. 

Nos cristais de diamante provenientes da região de Santa Elena de Uairén esse tipo de 

espectro está relacionado, principalmente, às amostras que possuem baixa concentração de 

nitrogênio. 

Tabela 6.3 – Classificação dos tipos de espectros de fotoluminescência de vários cristais de diamante das 
diferentes áreas estudadas. 

Localidade 

(rios) 

No. de 

amostras 

Classificação dos tipos de espectros de fotoluminescência 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 

Icabarú 12 1 4 5 2 0 

Uaiparú 12 0 2 6 2 2 

Surucun 12 0 3 6 3 0 

Mosquito 12 1 2 7 1 1 

Total 48 2 11 24 8 3 
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A classificação dos cristais de diamante mediante ao tipo de espectro de 

fotoluminescência, mostra uma grande variação entre as áreas amostradas na região de Santa Elena 

de Uairén. Na interpretação dos defeitos, conforme discutido anteriormente, foi possível estabelecer 

que os picos estreitos nos espectros de fotoluminescência representam defeitos associados às 

diferentes impurezas tais como nitrogênio, hidrogênio ou defeitos estruturais na rede cristalina do 

diamante. 

Os espectros de fotoluminescência do diamante da região de Santa Elena de Uairén são 

caracterizados principalmente pelo tipo de espectro III (Figura 6.1). Uma observação que deve ser 

feita é que no espectro de fotoluminescência do tipo de III, predominam os cristais com capas 

verdes e pontos de radiação. Destacam-se os picos em 637, 659, 680 e ao redor de 700nm, 

normalmente atribuídos a radiação e aquecimento natural. 

Uma percentagem consideravelmente alta de cristais que exibem o espectro de 

fotoluminescência do tipo II, observada em amostras de coloração castanha representam traços de 

deformação plástica (Figura 6.1). O mesmo tipo de fotoluminescência, foi observado por Plotnikova 

et al. (1980) e Spetsius (1995). 
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Figura 6.1 – Diagrama apresentando a frequência com que ocorrem os diferentes tipos de diamante de acordo 
com a classificação realizada a partir dos espectros de absorção óptica obtidos por meio das análises de 
Fotoluminescência. 
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Os cristais de diamante amostrados na localidade mineira de Surucun exibiram espectros 

de fotoluminescência com picos mais expressivos localizados nas bandas 520, 525, 530, 576, 600 e 

780nm (Figura 6.2). 
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Figura 6.2 – Alguns dos espectros obtidos por meio das análises de fotoluminescência dos cristais de 
diamante oriundos da localidade mineira de Surucun, onde se pode observar a presença das bandas entre 520, 
525, 530, 576, 600 e 780nm. 

 

No caso das amostras oriundas da localidade mineira de Uaiparú, os espectros de 

fotoluminescência também apresentaram picos mais expressivos nas bandas 520, 525, 530, 576, 600 

e 780nm (Figura 6.3). 
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Figura 6.3 – Alguns dos espectros obtidos por meio das análises de fotoluminescência dos cristais de 
diamante oriundos da localidade mineira de Uaiparu, onde é possível observar a presença de picos 
expressivos nas bandas 520, 525, 530, 576, 600 e 780nm. 

 

Nos espectros de absorção dos cristais de diamante amostrados na localidade mineira El 

Mosquito pode-se observar que as bandas 520, 525, 530, 576, 600 e 780nm que representam os 

picos mais expressivos relacionados com os diversos centros identificados (Figura 6.4). 
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Figura 6.4 – Alguns dos espectros obtidos por meio das análises de fotoluminescência dos cristais de 
diamante oriundos da localidade mineira El Mosquito, onde é possível observar a presença de picos 
expressivos nas bandas 520, 525, 530, 576, 600 e 780nm, relacionados com os diversos centros identificados. 

 

Os espectros de absorção dos cristais de diamante amostrados na localidade mineira de 

Icabarú exibem nas bandas 520, 525, 530, 576, 600 e 780nm, picos mais expressivos relacionados 

com os diversos centros identificados (Figura 6.5). 
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Figura 6.5 – Alguns dos espectros obtidos por meio das análises de fotoluminescência dos cristais de 
diamante oriundos da localidade mineira de Icabarú, onde é possível observar a presença de picos expressivos 
nas bandas 520, 525, 530, 576, 600 e 780nm, relacionados com os diversos centros identificados. 

 

Ao se comparar os resultados obtidos nos espectros de fotoluminescência para as 

diferentes localidades mineiras amostradas, é possível considerar a ocorrência de uma 

diversidade na distribuição dos indivíduos como representantes dos diferentes tipos de 

diamante. Cada espectro apresentou picos nos quais foi possível reconhecer diferentes 

centros ou defeitos o que remete a concluir que os exemplares analisados foram submetidos 

a diferentes condições durante sua formação, tempo de residência mantélica e transporte até 

a superfície. Nos espectros obtidos observa-se uma banda larga com posição de maior intensidade 

no comprimento de onda aproximado de 525nm. Deve-se ressaltar, no entanto, que tal posição pode 

sofrer uma ligeira mudança, variando em função do comprimento de onda de excitação, da 

composição do diamante, de como as impurezas distribuem-se na rede cristalina do mineral e dos 

defeitos presentes da estrutura cristalina do mesmo. 
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Nos cristais de diamante estudados observa-se um grande predomínio dos defeitos H3, 

ocupando o maior porcentual dos defeitos identificados, seguido dos defeitos H4 e N3. O defeito S1 

também foi identificado. No que se refere aos centros GR1 pode-se observar que foram 

identificados em amostras de todas as localidades estudadas, sendo que nos cristais de diamante da 

localidade de Surucun não foram observados amostras com o defeito NV (Figura 6.6). O defeito N3 

pode ser interpretado como característico das condições mantélicas de formação do cristal, ao passo 

que os defeitos H3 e H4 registram os processos de subsuperfície de irradiação e/ou aquecimento a 

que foram submetidos. 
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Figura 6.6 – Distribuição porcentual dos principais centros ou defeitos determinados nos cristais de diamante 
oriundos da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. 
 

6.4 - ESTUDOS DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA DO DIAMANTE 

DE SANTA ELENA DE UAIREN 

Nesse trabalho foram realizadas análises de EPR em 50 cristais de diamante, em 

condições de temperatura ambiente, sendo que, basicamente, todas as amostras apresentaram a 

existência de centros paramagnéticos como impurezas nas amostras. 

Na maioria das amostras foram observadas centros de impurezas de nitrogênio 

substitucional com anisotropia, ou seja, onde o sinal depende do ângulo entre o campo magnético 

aplicado e os eixos dos cristais de diamante. 
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As primeiras análises de Ressonância Paramagnética Eletrônica do diamante de Santa 

Elena de Uairén foram realizadas em temperatura ambiente e possibilitou observar que todas as 

amostras mostraram a existência de centros paramagnéticos, fruto da presença de impurezas, sendo 

que nos espectros foi possível identificar basicamente três tipos de espectro. Para caracterizar 

completamente as amostras de diamante foi necessário realizar as medidas em temperaturas baixas 

(4,3K). 

A principal característica dos espectros de EPR obtidos por esse estudo relaciona-se à 

observação de linhas frequentemente encontrada para o diamante que, no entanto, apresentam 

ampla diferenciação entre si. Os centros paramagnéticos que ocorrem com maiores concentrações 

são P1 representado uns 40% das amostras estudadas, seguidos dos centros P2 com uma 

porcentagem de 36% e um 24% exibem espectros de EPR por distintos padrões caracterizados por 

três linhas simétricas, relacionadas ao defeito que foi atribuído por Lenef et al. (1996) à estrutura de 

nitrogênio e vacância (N-V) (Figura 6.7). 
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Figura 6.7 – Espectro de Ressonância Paramagnética Eletrônica de um cristal oriundo da localidade mineira 
de Icabarú exibindo os centros P1 e P2. 
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Na Figura 6.8 é possível observar espectros de um cristal de diamante caracterizado pelo 

defeito P1, causados por defeitos associado aos átomos de nitrogênio isolados ou não agregados. 
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Figura 6.8 – Espectro de Ressonância Paramagnética Eletrônica de um cristal de diamante oriundo da 
localidade mineira de Uaiparú exibindo o centro P1 e que se associa à distribuição de átomos de nitrogênio no 
diamante. 

 

Na Figura 6.9 observa-se um espectro onde podem ser identificados os centros P1 que se 

associa à distribuição de átomos de nitrogênio no diamante, além do defeito que foi atribuído por 

Lenef et al. (1996) à estrutura de nitrogênio e vacância (N-V). 
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Figura 6.9 – Espectro de Ressonância Paramagnética Eletrônica de um cristal de diamante originário da 
localidade mineira Surucun exibindo o centro P1 e que se associa à distribuição de átomos de nitrogênio no 
diamante e o defeito atribuído à estrutura nitrogênio - vacância (N-V). 

 

O espectro de EPR representado na Figura 6.10 permite observar a evidência de três linhas 

simétricas, relacionadas ao defeito atribuído à estrutura de nitrogênio e vacância (N-V) (Lenef et al. 

1996), além do centro P2. 
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Figura 6.10 – Espectro de Ressonância Paramagnética Eletrônica de um cristal de diamante originário da 
localidade mineira El Mosquito exibindo o centro P1 e que se associa à distribuição de átomos de nitrogênio 
no diamante e o defeito atribuído à estrutura nitrogênio - vacância (N-V), além do centro P2. 

 

Nas amostras selecionadas de diamante que foram submetidas a análise de EPR, como 

mostram os diagramas na Figura 6.11, apresentam um conjunto de espectros diferenciados, 

devendo-se ressaltar que os espectros de EPR obtidos provam que os defeitos presentes nos cristais 

analisados devem-se à presença de impurezas de nitrogênio, defeitos da rede cristalina e talvez do 

hidrogênio. 
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Figura 6.11 – Espectro de Ressonância Paramagnética Eletrônica de um conjunto de cristais de diamante 
originário de diversas localidades da região de Santa Elena de Uairén notando a variação de ocorrência dos 
defeitos cristalinos. 
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As análises realizadas a partir de EPR, na realidade foram empregadas como análises 

auxiliares na comprovação e determinação dos defeitos preciamente determinados nas análises de 

fotoluminescência e FTIR. 

A partir das analises realizadas se pode concluir que em cada localidade se apresentam 

espécimes com diferentes tipos de centros ou defeitos o que indica que existem espécimes que 

passaram por diferentes estágios, alguns desses no manto superior, aproximadamente, a 100Ma e 

outros posteriores talvez epigenéticos, com irradiação e/ou aquecimento, elementos capases de 

ocasionar fenômenos nos cristais de diamante como a deformação plástica, e que são determinados 

ao observar a transformação dos defeitos do nitrogênio presente no diamante. Isso permite 

estabelecer que os depósitos diamantíferos da região de Santa Elena de Uairén, relacionados aos 

sedimentos do Supergrupo Roraima, são provenientes da acumulação de várias fontes primárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 7 

CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DO DIAMANTE 

 

Foram caracterizados, a partir da análise dos espectros de absorção no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), os diferentes tipos de diamante coletados nas margens dos rios Icabarú, 

Uaiparú, Surucun e Mosquito, da região de Santa Elena de Uairén. O método de investigação utilizado 

(FTIR), além de fornecer informações sobre a ligação química e a estrutura interna do cristal, possibilita 

ainda a identificação de determinados agrupamentos funcionais (carbonatos, hidróxidos), bem como a 

determinação de impurezas na rede cristalina do diamante, permitindo assim a sua caracterização 

tipológica. 

Sabe-se que o diamante durante seu crescimento, incorpora impurezas presentes no meio, 

principalmente o N, além de H, B e CO2, bem como outros elementos químicos e inclusões minerais. A 

forma como o nitrogênio ocorre na estrutura cristalina do diamante evidencia o estado de agregação, cujos 

mecanismos de cinética e difusão têm sido investigados (Bursill & Glaisher 1985, Evans 1992). A 

evolução desses estados está intimamente associada com a história de sua residência mantélica, 

temperatura e tempo de residência, antes de serem transportados até a superfície pelas rochas fontes. 

Com o propósito de determinar o comportamento dos espectros de absorção no infravermelho do 

diamante da região de Santa Elena de Uairén, foram analisados 50 cristais no Laboratório de 

Espectroscopia de Absorção no Infravermelho, pertencente ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear, unidade Belo Horizonte (LABESPECT/CDTN/CNEN – BH). Para tal, utilizou-se um 

equipamento da marca ABB Bomem, modelo MB102, com resolução de 4cm-1, 128 scans e temperatura 

ambiente, com cálculo por Transformada de Fourier. Como forma de padronizar os resultados com relação 

ao conteúdo de nitrogênio e os estados de agregação, foi usada a metodologia proposta por Mendelssohn 

& Milledge (1995). 

Foram selecionados cristais de dimensões compreendidos entre 3mm e 4mm, provenientes de 

diversas localidades da região de Santa Elena de Uairén. Para que não houvesse interferência de elementos 

estranhos nos resultados, os cristais de diamante foram tratados em uma solução de HCl + HF a 50%, por 

24h. Em seguida foram colocados em álcool absoluto num tempo de, pelo menos, duas horas para remover 

possíveis sujeiras e, posteriormente, os mesmos foram expostos a secagem e limpos com acetona. 
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As amostras foram medidas diretamente sem preparo preliminar (polimento), ou seja, no estado 

bruto. Deve-se ressaltar que cada amostra apresentava, pelo menos, uma superfície plana e lisa. Tal 

procedimento evitou a perda definitiva de amostras e reduziu o tempo de trabalho. 

Devido ao fato de se tratarem de amostras pequenas, alguns espectros apresentaram relação 

sinal/ruído muito baixa, já que foi utilizada uma fração muito pequena do feixe de radiação emitido pela 

fonte. As análises foram realizadas por reflectância e o registro dos espectros foi obtido por transmitância 

e, posteriormente, representado graficamente mediante a utilização do programa Origin 6.1. 

Segundo Sutherland et al. (1954), o espectro de absorção no infravermelho (FTIR) dos cristais 

de diamante é obtido por meio de incidência de radiação infravermelha (IR) no retículo do cristal, o que 

causa vibração dos grupos moleculares. As vibrações de grupos distintos são registradas de acordo com 

suas absorções IR características, sendo reconhecidos três intervalos: 3-fônon (4.000 a 3.000cm-1); 2-

fônon (3.000 a 1.500cm-1) e 1-fônon (1.500 a 400cm-1). A absorção intrínseca ao retículo cristalino do 

diamante é registrada na região 2-fônon. Impurezas contidas nos cristais de diamante alteram a simetria 

local do retículo e produzem absorção (Figura 7.1). 
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Figura 7.1 – Espectro de absorção no infravermelho de uma amostra de diamante exibindo as zonas dos três 
intervalos do fônon, os picos característicos do hidrogênio (3.107 e 1.403cm-1) e as impurezas de nitrogênio 
formando plaquetas. 
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Robertson et al. (1934) foram os primeiros a registrar absorção IR na região 1-fônon em cristais 

de diamante, sendo que Kaiser & Bond (1959) relacionaram a mesma à presença de nitrogênio em 

posições de substituição. Os cristais com essas características foram classificados como tipo I, ou 

"imperfeitos", uma vez que possuem estrutura simétrica e o diamante não deveria apresentar absorção 

nesse intervalo do espectro. Os cristais que não exibiram absorção nesse intervalo foram classificados 

como tipo II, ou "perfeitos", onde se observou uma correlação linear entre o conteúdo de N, a absorção 

óptica a 7,8µm (1.282cm-1) e mudanças no parâmetro ao do retículo (aumento de 0,01% no parâmetro ao 

para um incremento de 0,2% de nitrogênio). 

Sutherland et al. (1954) subdividiram os tipos de diamante com base em características no 

espectro de absorção no infravermelho. 

A região das impurezas (região de 1-fônon) na faixa de 1.500 a 400cm-1 é a região mais 

importante, onde encontramos diversos picos em função dos vários tipos de centros de absorção do 

nitrogênio, que pode ser isolado (Ib), agregado em pares (IaA) ou pares de pares (IaB). Como o diamante 

se forma em alta temperatura, o nitrogênio incorporado na forma isolada gera pequenos agregados. No 

primeiro estágio de agregação são formados os centros A, posteriormente os centros B e, por último, a 

maior agregação dá origem às plaquetas (platelets). Os diferentes tipos de absorção produzidos pela 

agregação do nitrogênio se devem às mudanças de simetria local provocadas na rede cristalina. A região 

de 2-fônon, compreendida no intervalo 3.000 a 1.500cm-1 é caracterizada pelos picos de absorção gerados 

em função da própria estrutura do carbono no cristal do diamante (Sutherland et al. 1954). 

De acordo com a forma (agregação) em que ocorre a substituição do carbono por nitrogênio 

(N5+↔C4+), há geração de defeitos que são relacionados a absorções características no espectro IR. Os 

cristais de diamante tipo I são subdivididos em Ia e Ib, onde o tipo Ia contém N sob a forma de placas e o 

tipo Ib, N substituindo átomos de C na rede cristalina. Em relação ao tipo Ib, apresentam átomos de 

nitrogênio paramagnéticos. Os cristais do tipo II, isentos de N, subdividem-se em IIa e IIb. Os do grupo 

IIa são isolantes elétricos, enquanto os do tipo IIb contêm B, em concentração de poucas partes por 

milhão, ou menos e são condutores de eletricidades (Fritsch & Scarratt 1992). 

Foram descritos os espectros característicos dos principais defeitos relacionados com o 
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nitrogênio, a composição destes descreve a maioria dos espectros de cristais de diamante naturais (por 

volta de 98%), os chamados tipo I. Como dito anteriormente, os tipo I não apresentam absorção entre 800 

a 1.400cm-1, por conter muito pouco ou nada de nitrogênio. 

A cinética de agregação de nitrogênio nos vários tipos de diamante ocorre em dois estágios 

consecutivos (Evans 1992): i) o primeiro estágio de agregação é completado num intervalo geológico de 

tempo relativamente curto (formação do tipo Ia), ao qual agrega, aproximadamente, 99% do nitrogênio 

disperso para formar o centro A (diamante do tipo IaA), sob diferentes temperaturas e ii) o segundo 

estágio de agregação é extremamente complexo, no qual são formados o centro B e as plaquetas de 

nitrogênio. Imagina-se que os centros A migram para formar os centros B, com cinética de reação 

controlada por equações de segunda ordem. Somente quando o processo estiver em estágio avançado, isto 

é, os centros A se convertendo para centros B e as plaquetas de nitrogênio sendo aprisionadas no corpo do 

cristal para diminuir a concentração de centros A, é que a cinética de reação passa a ser dominada por 

equações de primeira ordem. 

A formação de plaquetas de nitrogênio associada a deslocamentos internos postula a atuação 

simultânea de cisalhamento (esforço dirigido) associado ao aumento da temperatura, resultando em 

condições favoráveis para deformação plástica do diamante e para a conversão dos centros A para centros 

B no manto superior 

Absorções que ocorram no intervalo compreendido entre 4.000 e 3.000cm-1 são atribuídas à 

presença de impurezas no mineral. O hidrogênio pode causar forte absorção na região 3-fônon o que levou 

a denominação desse intervalo como região do hidrogênio (Woods & Collins 1983). Além desses centros, 

que permitem classificar os tipos de diamante, outras impurezas e defeitos secundários ocorrem em sua 

estrutura e no infravermelho são caracterizados pelos picos descritos na Tabela 7.1. 
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Tabela 7.1 – Determinação de outras impurezas e defeitos na estrutura do diamante, caracterizadas a partir de outros 
picos observados no espectro de absorção no infravermelho de alguns cristais de diamante (Woods & Collins 1983, 
Wilks & Wilks 1995). 

 

Número de onda (cm-1) Provável fonte Observação 

48 - 490 C-C deformação de carbono 

1.405 C-H -CH=CH2- grupo vinileno 

1.430 (CO3)
2- carbonato 

1.344 N características de Ib 

2.360 CO2  

2.650 - 1.590 C-C  

2.790 - 2.490 B  

2.786 CH3-N correlacionável ao 3.107(H) 

2.448 - 2.850 CH3
- grupo metil 

2.917 - 2.925 CH2 grupo metileno 

3.310 -C=CH(?) grupo acetileno 

3.107 C-H -CH=CH2- grupo vinileno 

3.137, 3.145, 3.181 e 3.237 N-H -CO-NH2 (?) 

 

A transformação do nitrogênio na ordem anteriormente mencionada (Ib → IaA → IaB) 

dependerá da temperatura, do conteúdo de nitrogênio inicial e do tempo envolvido na residência do 

diamante no manto superior. Assim, o estado da agregação do nitrogênio permite também estimar o tempo 

de residência mantélica e as correspondentes condições térmicas (Taylor et al. 1990). Desta forma, são 
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feitas estimativas de idade e temperatura para cristais com história mantélica conhecida por meio do 

estudo da agregação do nitrogênio, relacionando-os com aspectos geológicos (Woods et al. 1990, Taylor 

et al. 1990, Evans 1992, Mendelssohn & Milledge 1995, Kaminsky et al. 2006). 

Os estudos realizados permitiram classificar as amostras de diamante das diferentes localidades 

da região de Santa Elena de Uairén, determinando as porcentagens dos diferentes tipos segundo os 

critérios estabelecidos por Mendelssohn & Milledge (1995). A seguir, serão apresentados gráficos 

contendo os espectros de absorção obtidos, que mostram os picos característicos da presença dos 

diferentes elementos presentes na estructura cristalina do diamante, assim como os centros e/ou defeitos 

que permitem diferenciá-los tipologicamente. Para a discriminação dos cristais de diamante estudados, 

não foi utilizada a região de 2-fônon, porque apenas corresponde a absorção intrínseca ao retículo 

cristalino do diamante (ligação C-C). 

Na Figura 7.2 é possível observar a diferenciação tipológica das amostras de diamante da região 

estudada. Os espetros de absorção no infravermelho das amostras L08 e 0063t exibem aspectos típicos de 

um diamante do tipo Ib; o espectro da amostra L10 é típico de um diamante do tipo IaA; os espectros das 

amostras L02 e L09 são típicos de diamante do tipo IaB; os das amostras L19, L45, 0055t são típicos de 

diamante do tipo IaAB. Por outro lado, observa-se que os espectros das amostras L16 e 0034U são 

característicos de cristais de diamante que apresentam deformação plástica, indicando que essas amostras 

são do tipo IIa. Também foi possível observar uma notória diferenciação entre as plaquetas nos espectros 

das amostras [0055t, L19, L45 (IaAB)], [L10 (IaA)] e [L09, L02 (IaB)], e a presença dos picos 

característicos do hidrogênio nas amostras L02, 0063t, L10, L19 e 0055t. 
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Figura 7.2 – Comparação entre os diversos tipos de diamante da região de Santa Elena de Uairén. 
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A frequência da ocorrência dos diversos tipos do diamante da região pode ser observar na Tabela 

7.2. 

Tabela 7.2 – Classificação tipológica identificada nas amostras de diamante da região de Santa Elena de Uairén. 

Localidade (rios) No amostras 

Tipos Reconhecidos 

IaA IaB IaAB Ib IIa 

Icabarú 15 2 4 7 0 2 

Uaiparú 15 3 2 10 0 0 

Surucun 10 2 4 3 0 1 

Mosquito 10 2 3 4 1 0 

Total 50 9 13 24 1 3 

Porcentual Regional 18% 26% 48% 2% 6% 

 

Os resultados indicam que a maior parte dos cristais de diamante contém impurezas de 

nitrogênio relacionadas com a presença de placas submicroscópicas ou de átomos dispersos no reticulo 

cristalino, a partir de espectros que apresentam absorção no infravermelho na faixa entre 1.400cm-1 e 

1.000cm-1, com pico característico em 1.282cm-1 e picos secundários em 1.220cm-1 e 1.100cm-1. Foi 

possível reconhecer algumas amostras contendo o centro A (N2). Esse centro consiste em um par de 

átomos de nitrogênio substituindo um átomo de carbono na rede cristalina do diamante, sendo 

denominado de tipo IaA (Figura 7.3). 
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Figura 7.3 – Espectro de absorção no infravermelho de diamante do tipo IaA, com centro A(N2), e picos 
característicos em 1.280 e 1.177cm-1. O pico de 1.008cm-1 representa a absorção secundária e o pico de 480cm-1 
indica o início da deformação do carbono. 

 

Amostras de diamante do tipo IaB foram determinadas mediante a identificação de espectros 

como mostrado na Figura 7.4, onde pode-se observar a absorção na faixa entre 1.400cm-1 e 700cm-1, com 

pico característico em 1.175cm-1 e picos secundários em 1.427cm-1, 1.370cm-1, 1.332cm-1, 1.003cm-1 e 

700cm-1, explicando-se a presença do defeito e/ou centro tipo B (2N2). Esse centro consiste em dois pares 

de átomos de nitrogênio (dois centros A) ou mais átomos que substituem átomos de carbono, geralmente 

associados a centros de vacância (Bursil & Glaisher 1985). Os estudos da cinética ainda não são muito 

claros quanto ao fato de que tais defeitos se formem em temperaturas muito elevadas, quando a maioria 

dos átomos de nitrogênio isolado encontra-se transformados em centros A. 
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Figura 7.4 – Espectro de absorção no infravermelho de diamante do tipo IaB, com detalhes típicos do centro B 
(2N2), e pico característico em 1.175cm-1. O pico 470cm-1 indica o início da deformação do carbono, enquanto que o 
pico em 1.370cm-1 indica a presença de plaquetas planares, sendo 1.000cm-1 um pico secundário. 

Por outro lado, sabe-se que alguns cristais de diamante possuem concentrações relativamente 

elevadas de nitrogênio com arranjo triangular (N3); no espectro visível esses cristais apresentam absorção 

característica em 415nm, apresentando menor absorção em 478nm. A absorção nesses cristais deve-se à 

agregação do nitrogênio em disposição triangular. Isto ocorre devido ao fato de que uma pequena 

proporção de nitrogênio se agrega para formar esse centro, constituído de três átomos de nitrogênio 

ligados a um átomo de carbono ou vacância nos planos (111). Esse defeito não é registrado no espectro de 

absorção no infravermelho (Bruley & Brown 1989). O centro do tipo N3 é diferente dos centros A e B, 

mas as bandas de absorção do N3 são somente observadas no diamante que exibe absorção do tipo A ou 

B. 

Segundo Woods (1986), há uma proporcionalidade entre a absorção do tipo B e a absorção do 

tipo N3, sendo que esses agregados N3 são considerados os responsáveis pela coloração amarela-
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esverdeada do diamante. Wilks & Wilks (1995) observaram que os espectros N3 tendem a apresentar 

picos mais proeminentes no diamante com absorção do tipo B. 

As amostras de diamante responsáveis pelas absorções características em 1.280cm-1 e 1.178cm-1, 

são classificados como do tipo IaAB, por apresentarem os dois tipos de defeitos, centros A e B. Esses 

geralmente estão associados a picos de absorção de plaquetas, como pode ser observado na Figura 7.5. 
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Figura 7.5 – Espectro de absorção no infravermelho de um diamante do tipo IaAB, com picos característicos em 
1.280 e 1.178cm-1. Os picos 795, 720 e 1.008cm-1 são de absorção secundária e o pico 470cm-1 indica o início da 
deformação do carbono. 

Foi possível distinguir cristais de diamante do tipo Ib (Figura 7.6) determinados pelo pico 

localizado na banda de 1.130cm-1, que indica a presença de nitrogênio isolado. A origem desse centro 

óptico no diamante se deve a incorporação de átomos isolados de nitrogênio substituindo átomos de 

carbono na rede cristalina do mineral. Tal processo ocorre durante o seu crescimento e considera-se que 

ocorra a altas temperaturas e em tempo de residência curta. 
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Figura 7.6 – Espectro de absorção no infravermelho de diamante do tipo Ib, contendo nitrogênio substitucional. 

Estudos cinéticos efetuados por Evans et al. (1981), mostraram que a formação do centro A é 

proporcional ao quadrado da concentração de átomos iniciais de nitrogênio, sendo essa a causa da 

absorção na região 1-fônon e denominado como centro de nitrogênio isolado (N). Apenas em uma 

pequena proporção de cristais naturais de diamante o nitrogênio encontra-se nesta forma, e estes são 

denominados tipo Ib. 

Também se observou a presença de centros ópticos formados em função da deformação plástica, 

que podem ser determinados no espectro de absorção, no intervalo entre 2.400cm-1 a 4.000cm-1. Essa 

deformação produz bandas de deslocamento que, segundo Hanley et al. (1977), pode ser a responsável 

pela coloração acastanhada do diamante (Figura 7.7). 
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Figura 7.7 – Espectro de absorção no infravermelho de diamante do tipo IIa, com evidências de deformação plástica 
no intervalo 2.400cm-1 - 4.000cm-1. 

A deformação plástica da estrutura cristalina do diamante ocorre quando o mesmo, já 

cristalizado, é submetido à pressão diferencial, devido à movimentação das rochas que o contêm, em 

temperatura elevada, na base da litosfera ou durante a sua ascensão à superfície. A deformação plástica é 

distinguida pela formação de planos de cisalhamento dúctil, com disposição lamelar, na estrutura do 

diamante, gerando centros de cor ao longo das estrias ou lamelas acastanhadas nas amostras do tipo IIa. A 

coloração acastanhada ocorre muito frequentemente no diamante tipo IIa, que contêm concentração de 

nitrogênio pequena ou nula. 

Foi detectada, ainda, a presença de hidrogênio em algumas amostras de diamante, como se pode 

observar na Figura 7.8 cujo espectro de absorção apresenta picos em 3.107cm-1 e 1.403cm-1, na região de 

3-fônon. Ainda existem muitas dúvidas quanto à localização exata do hidrogênio na estrutura do diamante, 

no entanto a partir de vários estudos realizados, acredita-se que esse elemento pode estar em lacunas, nos 

arredores de inclusões ou incorporado na rede cristalina do diamante. Observações semelhantes já haviam 

sido realizadas por Svisero & Pimental (1972) para diamante da região da Serra do Espinhaço. 
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Figura 7.8 – Espectro de absorção no infravermelho com os picos característicos em 3.107 e 1.403cm-1 indicando a 
presença de hidrogênio no diamante. 

O diamante que apresenta um pico intenso em 1.403cm-1, frequentemente, mostra plaquetas a 

1.370cm-1 e um pico muito fraco a 1.426cm-1. Por outro lado, quando o pico de 3.107cm-1 é intenso, 

aparecem outros picos na faixa de 3.300cm-1 a 2.700cm-1, geralmente a 2.786cm-1 e a 3.237cm-1, com a 

intensidade muito mais fraca do que a de 3.107cm-1. 

Woods & Collins (1983) interpretaram na região entre 3.400cm-1 e 2.700cm-1 três picos de 

absorção (3.237cm-1, 3.181cm-1 e 3.145cm-1) deduzindo que esses são função da vibração N-H e que 

poderiam estar relacionados à vibração da ligação C-H ou N-H em diferentes locais. Esses autores 

verificaram, ainda, que o pico de 2.786cm-1 tem uma moderada correlação com o pico de 3.107cm-1. 

Os dados obtidos, a partir do estudo dos espectros de infravermelho, permitiram classificar 

tipologicamente as amostras de diamante da região de Santa Elena de Uairén. Do total das amostras 

estudadas, 2% correspondem ao tipo Ib, 6% apresentaram deformação plástica, característicos de cristais 

de coloração acastanhada podendo deduzir que se tratam de diamante do tipo IIa, 18% ao tipo IaA, 26% 
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ao tipo IaB e, finalmente, o tipo IaAB com 48% (Tabela 7.3). Entre os cristais que apresentam nitrogênio 

observou-se que 4% das amostras contêm baixa concentração desse elemento, 16% média, 74% alta e no 

restante, 6%, não foi determinado. Observou-se ainda, que 30% dos cristais estudados apresentaram picos 

característicos que indicam a presença de hidrogênio. Foram identificadas, nas faixas referentes às 

impurezas de hidrogênio, ligações como CH (metil) e NH (metileno). 

Na localidade do Rio Icabarú encontram-se cristais de diamante com concentração de nitrogênio 

baixa, média e alta. Esses cristais geralmente apresentam os dois picos de hidrogênio nas bandas 

referentes a 3.107cm-1 e 1.403cm-1, sendo que o segundo pico apresenta maior intensidade. Na localidade 

do Rio Uaiparú os espectros de absorção indicam tratar-se de espécies com teores de nitrogênio altos, 

embora ocorram cristais com baixa concentração. Nesse caso, às vezes, os cristais apresentam deformação 

plástica de baixa intensidade; os picos de hidrogênio são intensos, sendo comum a presença dos radicais 

metil (2.850 e 2.448cm-1) e metileno (2.925 e 2.917cm-1). 

Entretanto, no Rio Surucun todos os cristais mostram alta concentração de nitrogênio, às vezes, 

um grau médio de deformação plástica, podendo ocorrer ou não a presença dos radicais metil e metileno. 

Os espectros de absorção no infravermelho dessas amostras indicam baixa, média e alta concentração de 

nitrogênio. Os picos de hidrogênio em ambos os números de ondas (3.107cm-1 e 1.405cm-1) aparecem com 

maior intensidade como indica a Figura 7.7, podendo influenciar na coloração (cinza) de alguns cristais 

que ali ocorrem. É interessante ressaltar a presença de diamante tipo IIa nas amostras provenientes do Rio 

Mosquito que apresentam uma grande deformação plástica, e cujos espectros de absorção no 

infravermelho sugerem alta concentração de nitrogênio. Os cristais de diamante das diversas localidades e 

concessões estudadas apresentam diferenças entre si quanto ao tipo de agregação e da absorbância 

específica das plaquetas e número de ondas das plaquetas, que é função da temperatura de residência no 

manto. 

Apesar de existirem evidências de ocorrência de diamante azul nessa região, entre os cristais 

estudados não se observou exemplares com absorções nas faixas entre 1.500cm-1 e 1.000cm-1. Esses picos 

indicam a presença de pequenas concentrações de boro disperso na rede cristalina do diamante, conferindo 

coloração azul ou azul-cinzenta ou mesmo cinza-azulada a esses cristais. 

Não foi constatada nenhuma relação entre os parâmetros físicos obtidos por meio das análises de 

infravermelho do diamante com o hábito, mas observou-se uma relação quanto à coloração. As amostras 

amareladas sempre possuem impurezas de nitrogênio; as amostras acinzentadas têm altas concentrações 

de hidrogênio e as marrons estão associadas à deformação plástica que se caracteriza por maior 

absorbância. 
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Torna-se evidente que os espectros de absorção, na maioria dos cristais naturais de diamante, 

correspondem geralmente à superposição da contribuição de vários centros ópticos diferentes. Assim, na 

região encontra-se também um pico de absorção de 1.370cm-1, devido às plaquetas que se desenvolvem 

durante a sequência de agregação do nitrogênio ao passar do tipo IaA para IaB. 



 

 

CAPÍTULO 8 

CAPAS E COBERTURAS SUPERFICIAIS 

 

Cristais de diamante mostrando uma coloração verde são bastante comuns na região de Santa 

Elena de Uairén, inclusive nos depósitos brasileiros. Mineralogicamente, a coloração pode ser 

verdadeira ou então pode ser ocasionada pela existência de um capeamento verde (green coated 

diamond), castanho ou amarelo e varia de  translúcida e transparente, todas essas cores são comuns na 

região de estudo. Deve-se ressaltar ainda que na região supra citada ocorrem, além dos diamantes 

apresentando capas coloridas, aqueles exemplares apresentando pontos de radiação (radiation spots) 

similares à manchas coloridas. As cores mais comuns desses pontos ou manchas são o verde, o 

vermelho e o castanho. 

Em geral, as capas foram observadas sobre o cristal inteiro, sobre certos setores, incluídas 

em cavidades de todos os tipos de faces-cristalinas. As manchas coloridas observadas são 

aproximadamente circulares, muitas vezes uma interceptando outra, formando variados formatos. 

Minúsculos pontos verdes isolados também são frequentes. Tanto nas manchas como nesses pontos, a 

coloração não é uniforme e no centro é mais intensa, tornando-se progressivamente clara em direção 

às bordas (Figura 10.1a, b, c, d, e, f). 

Inicialmente, algumas amostras com capas verdes foram analisadas por Espectrometria de 

Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier em microscópio óptico, e por meio do MEV 

com micronalisador EDS (Energy Dispersive Spectrometer), ambos experimentos aparentemente não 

identificaram elemento ou composto químico anômalo. Com o intuito de conhecer a constituição 

química das capas presentes nos diamantes, cerca de 50 amostras foram submetidas a análises por 

ativação neutrônica (AAN), sendo que entre essas 14 amostras apresentam as já mencionadas capas 

ou evidência das mesmas. 
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Figuras 8.1- Fotomicrografias de cristais de diamante oriundos da região de Santa Elena de Uairén, Estado 

Bolívar, Venezuela, onde é possível observar a ocorrência de capas verde, vermelhas e castanhas, além de pontos 

de irradiação. Note-se que a coloração não é uniforme e no centro é mais intensa, tornando-se progressivamente 

clara em direção às bordas 

Os cristais de diamante da área foram analisados pelo método de ativação neutrônica visando 

o melhor entendimento da origem das capas verdes, castanhas e amarelas, tipicamente observadas nos 
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cristais de diamante. Os estudos mostraram que não é possível estabelecer uma relação entre as capas 

e a presença de elementos cromóforos. Desta forma, a teoria dos centros de cor externos, formados por 

irradiação no meio natural a partir de minerais radioativos, foi admitida como a causa mais provável 

dessa característica. 

Neste estudo não pretende-se comprovar as diferentes teorias propostas por os diversos 

autores com relação à origem das capas nos cristais de diamante. O método da AAN teve, portanto, o 

objetivo de observar a existência de algum tipo de relação entre a presença de elementos radioativos e 

as diferentes cores das capas, além de possibilitar a verificação da existência ou não de tais elementos 

radioativos associados aos cristais de diamante da região de Santa Elena de Uairén por meio de 

experimento similar ao realizado por Chaves (1997). 

Com o intuito de determinar quais os elementos traços que seriam responsáveis pela 

produção dos pontos de radiação foi necessário considerar o proposto por Vance et al. (1973) que os 

relaciona com a emissão de radiação α; além do proposto por Raal & Robinson (1980) e Helmstaedt 

(2002) que consideraram a presença desses associando a radiação α a partir de minerais de U, Th ou K. 

Partindo dessa premissa foi possível deduzir que os cristais de diamante originários da região de Santa 

Elena de Uairén estiveram em contato com minerais de U, Th ou K e foram expostos a altas 

temperaturas, devido à variação considerável na coloração das capas e pontos de radiação. A coloração 

verde seria resultado do contato prolongado entre a superfície do diamante com algum mineral 

contendo elementos radioativos. Os que apresentam coloração amarelada, alaranjada e avermelhada 

constituiriam etapas intermediárias durante a transição da coloração verde para a castanha, causadas 

por aquecimento em temperaturas próximas a 600ºC. 

Adicionalmente, deve-se fazer referencia que na região ocorrem com frequência, cristais de 

diamante encapados, ou seja, cobertos por capas castanhas de aproximadamente 20µm de espessura. 

De forma similar observou-se em alguns cristais a ocorrência de pontos de radiação, similares à 

manchas de cor, sendo as colorações mais comuns o verde (23 exemplares), o amarelo (3 exemplares), 

o laranja (7 exemplares), o avermelhado (4 exemplares) e castanhos (9 espécies), sendo que apenas 3 

diamantes analisados apresentaram capas verdes homogêneas (Figura 8.2). 
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Figura 8.2 – Gráfico da distribuição de freqüência de ocorrência das cores de capas, manchas e pontos de 

irradiação das amostras de diamante oriundas da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. 

 

8.2 – RESULTADOS ANALÍTICOS 

Neste trabalho são apresentadas, a composição química de elementos maiores, menores e 

traço para os cristais de diamante originários da região de Santa Elena de Uairén, utilizando-se a 

técnica de ativação por nêutrons (AAN).  

Os espectros gama foram medidos em um detector HP Ge Canberra, com uma eficiência 

relativa em torno de 15% e resolução entre 1,70 e 1,95 para a energia de 1,332 keV do 
60

Co, acoplado 

a microcomputador por eletrônica apropriada. 

Na Tabela 8.1 encontram-se discriminadas as concentrações detectadas dos elementos 

analisados. Deve-se ressaltar que em todos os cristais de diamante foram determinadas a presença de 

Na, concentração essa que apresenta uma alta margem de erro, sendo que o autor optou por 

desconsiderar esse dado neste volume. 
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Tabela 8.1 - Relação entre os elementos determinados mediante AAN e a cor dos exemplares de diamante  e/ou  

aqueles que apresentam capas ou pontos de radiação spots.  

 

Amostra Elemento massa ug/g erro ug/g 

 

M768c(0005M) 
(incolor com pontos verdes) 

Ce 5,0 0,3 

Th 0,11 0,03 

Cr 1,3 0,3 

Zn 7 1 

Sc 0,026 0,003 

Co 0,23 0,04 

M771c(0008M) 
(incolor com pontos verdes) 

 

Ce 3,8 0,4 

Th 0,30 0,04 

Cr 2,7 0,4 

Cs 0,04 0,02 

Fe 174 30 

Zn 7 1 

Sc 0,073 0,004 

Co 0,32 0,05 

Sb 2 1 

M772c(0009M) 
(incolor com  pontos  vermelhos) 

Ce 4,6 0,3 

Th 0,12 0,02 

Cr 0,6 0,3 

Zn 7 1 

Sc 0,024 0,002 

Co 0,18 0,03 

Sb-124 1,0 0,4 

M775c(0013U) 
(incolor com pontos verdes) 

Ce 1,6 0,2 

Th 0,10 0,01 

Cr 2,3 0,2 

Hf 2,0 0,2 

Ba- 11 6 

Cs 0,03 0,01 

Sc- 0,070 0,002 

Fe 140 20 

Zn 5 1 

Co 0,35 0,02 

Sb 2,2 0,3 

M773c(00011M) 

(acastanhado) 

Cr 0,4 0,1 

Ba 7 2 

Zn 1,4 0,2 

Sc 0,004 0,001 

Ta 0,006 0,004 

Co 0,06 0,01 

M777c(0019U) 
(incolor sem pontos) 

Cr 1,2 0,2 

Cs 0,03 0,01 

Zn 4,6 0,5 

Sc 0,009 0,001 

Co 0,13 0,02 

Sb 1,6 0,3 
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Tabela 8.1 (continuação) - Relação entre os elementos determinados mediante AAN e a cor dos exemplares de 

diamante  e/ou  aqueles que apresentam capas ou pontos de radiação spots. 

 

Amostra Elemento massa ug/g erro ug/g 

 

M774c(00012) 

(incolor com pontos verdes) 

Cr 0,8 0,1 

Cs 0,02 0,01 

Zn 2,2 0,3 

Sc 0,007 0,001 

Co 0,07 0,01 

Sb 1,3 0,2 

M776c(0014U) 

(incolor com pontos verdes) 

Cr 2,2 0,4 

Sb 0,8 0,2 

Zn 8 1 

Sc 0,010 0,002 

Co 0,26 0,04 

Sb 3 1 

M779c(0031U) 

(cor amarelado) 

Cr 2,5 0,3 

Sc- 0,092 0,003 

Fe 73 16 

Zn 83 2 

Co 0,17 0,03 

Sb 2,7 0,4 

M769c(0005U) 

(cor marrom) 

Ce 0,3 0,1 

Cr 0,5 0,1 

Cs 0,01 0,01 

Sc 0,006 0,001 

Co 0,08 0,01 

M770c(0008U) 

(incolor) 

Cr 1,0 0,2 

Zn 2,9 0,5 

Sc 0,010 0,001 

Co 0,18 0,02 

M767c(0003F) 

(cor marrom) 

Zn-65 8 1 
 

Co-60 0,21 0,04 

M766c(002N) 

(incolor com  pontos  verdes) 

Th 0,009 0,006 

 

C 0,3 0,1 

Cs 0,02 0,01 

Sc 0,006 0,001 

Zn 2,8 0,3 

Sc 0,012 0,001 

Co 0,09 0,01  

Fe 110 20  

M778c(0026U) 

(incolor sem capa ou pontos) 

 

Cr 4,1 0,5 

 

Zn 8 1 

Sc 0,025 0,003 

Co 0,34 0,04 

Sb 5 1 

Os dados apresentados na Tabela 8.1 evidenciam que a maioria dos cristais de diamante com 
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algum tipo de capa apresentaram elementos traços como impurezas. 

As análises realizadas no presente trabalho, mantém ainda a validade das afirmações aqui 

contidas, referentes ao histórico do estudo das capas e pontos de irradiação, uma vez que só 

permitiram referenciar em princípio, a caracterização da forma e da frequência com que os mesmos 

ocorrem. Neste trabalho são apresentadas, pela primeira vez, a composição química de elementos 

maiores, menores e traço para o diamante da região de Santa Elena de Uairén, utilizando-se a técnica 

de ativação por nêutrons (AAN).  

A importância do conhecimento da análise química elementar dos diamantes pode servir 

como guia para o reconhecimento da intensidade dos ciclos de redistribuição sedimentar de depósitos 

secundários, conforme foi discutido anteriormente por Meyer & McCallum (1993). 

A capa no diamante constitui uma feição superficial e as colorações mais comuns na região 

estudada são: esverdeada (densa ou transparente), castanha (quando intensa, usa-se a denominação 

popular marrom) amarelada e vermelha. No presente estudo, não só considerou-se a coloração da 

capa, também considerou-se a sua distribuição no diamante, homogênea ou em regiões específicas do 

cristal.  

As manchas coloridas ou pontos observadas são aproximadamente circulares, muitas vezes 

uma interceptando outra, formando  variados formatos. Minúsculos pontos verdes isolados também 

são frequentes. Tanto nas manchas como nesses pontos, a coloração não é uniforme e no centro é 

mais intensa, tornando-se progressivamente clara em direção às bordas.  

Em geral dos 50 cristais de diamante analisados, apenas 3 apresentaram capeamento 

homogêneo, e o restante (47 cristais) possuíam restos do que seria a capa o pontos  em algumas das 

faces do cristal (Tabela 8.2).  

Tabela 8.2 - Tabela de frequência da ocorrência de cristais de diamante apresentando capas, manchas e pontos 

de radiação. 

 

Localidade 
Capa 
castanha 
(marrom) 

Pontos 
castanhos 

Capa 
vermelha 

Pontos 
vermelhos 

Capa 
verde 

Pontos 
verdes 

Não 
apresenta 

Icabarú 1% 4% 1% 1% 6% 32% 55% 

Uaiparu 1% 2% 3% 2% 5% 28% 59% 

Mosquito 1% 2% 0% 1% 3% 10% 83% 

Surucun 1% 3% 0% 1% 2% 23% 70% 

Das 50 amostras de cristais de diamante que foram analizadas, os resultados indicaram que 
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apresentaram a existência dos elementos que podem ser considerados como nuclídeos que estão 

presentes na parte externa dos cristais, indicando a existência provável de uma relação entre a 

ocorrência de cristais de diamante com capas e a presença de certos elementos químicos. Sendo assim, 

pode-se afirmar que a radioatividade natural é um fator associável às capas ou pontos de coloração dos 

cristais de diamante e deve ser desconsiderada, uma vez que nos conglomerados do Supergrupo 

Roraima ocorrem minerais que contêm elementos radioativos. Os dados apresentados na Tabela 8.1 

evidencia que a maioria dos cristais de diamante com algum tipo de capa apresentaram elementos 

traços como impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 9 

ESTUDO DAS INCLUSÕES NO DIAMANTE 

 

A importância do estudo das inclusões em diamante é destacada por vários pesquisadores, 

sendo esse assunto abordado na literatura científica a partir da década de 60, do séc. XX, quando esse 

estudo passou a representar um dos principais meios utilizados para o reconhecimento da gênese desse 

mineral. Tal fato permite ainda a identificação de fases minerais formadas sob as condições 

termodinâmicas inerentes do manto superior. Resumindo, o estudo das inclusões permite estabelecer 

afinidade dos cristais de diamante com ambientes peridotíticos ou ultramáficos (diamante tipo P) e 

eclogíticos (diamante tipo E).  

Para efeito prático, as inclusões presentes nas classes “epigenética” e “outras” podem ser 

consideradas como sendo geradas pelos mesmos processos e posteriores à formação do diamante, uma 

vez que preenchem fraturas nos cristais e são incompatíveis com as paragêneses mantélicas. 

As inclusões minerais presentes nos cristais de diamante da Região de Santa Elena de Uairén 

foram reconhecidas num principio em relação as suas propriedades ópticas e posteriormente abrangida 

á composição química das mesmas, A classificação das inclusões, por métodos ópticos, baseou-se 

principalmente nas cores e hábitos característicos dos minerais mais frequentes encontrados nos 

estudos efetuados em outras regiões diamantíferas. 

As manchas escuras podem ter duas origens distintas tanto podem ser produzidas por um 

defeito estrutural do cristal, como por exemplo uma· clivagem interna, quanto pela presença de uma 

inclusão mineral. A cor escura é originada pela reflexão total da luz incidente no cristal (Figura 9.1). 

Ao passar do diamante cujo índice de refração é 2,42 para uma região de defeito onde existe vácuo e 

possui índice de refração de 1, a luz sofre reflexão total originando manchas escuras de formas 

variáveis em dependência com a extensão da clivagem, a presença destes fenômenos esta relacionada a 

microfraturas do diamante que funcionam como pequenas lentes biconvexas. A luz que passa pelo 

cristal, ao penetrar no espaço correspondente a essas fraturas sofre reflexo total, e uma área 

determinada torna-se enegrecida dando a impressão de existir alguma substância escura naquele local 

(Svisero, 197l). 
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Figura 9.1 – Cristal de diamante apresentando manchas escuras resultantes de reflexão total causada pela 

presença de inclusões. 

Observando-se com detalhe sob lupa binocular um cristal com diversas inclusões escuras, 

pode-se perceber que a região escura correspondente a esta feição se modifica de cor à medida que a 

posição do cristal é alterada, podendo em alguns casos até desaparecer (Svisero et al. 1987). 

De outra maneira, as manchas escuras podem também ser produzidas por minerais pretos ou 

cinzentos, neste caso constituindo inclusões minerais verdadeiras. As inclusões minerais escuras 

possuem dimensões relativamente menores que os originados por defeitos cristalinos, constituindo 

portanto um elemento de distinção visual entre eles. Além disso, possuem formas geométricas 

definidas, ao contrário das clivagens internas que são irregulares e/ou descontínuas.  

Os minerais opacos encontrados dentro do diamante podem ser ilmenita, grafita e sulfetos e 

para diferenciar-los é necessário observar algumas características particulares da forma como se 

ocorrem esses minerais no interior dos cristais de diamante, a ilmenita apresenta-se normalmente na 

forma prismática ou globular, enquanto a grafita e os sulfetos constituem em geral películas finas 

orientadas ao longo dos planos octaédricos. 

As inclusões minerais transparentes possuem colorações características conforme a espécie 

mineral presente. Assim sendo, olivina, enstatita e coesita são incolores; as granadas podem ser 

vermelhas (piropo) ou alaranjadas (piropo-almandina); diopsídio e onfacita são verdes; espinélio e 

rutilo apresentam coloração castanha-avermelhada, etc. (Tabela 9.1).  

As dimensões da grande maioria das inclusões das amostras estudadas são é microscópica com 

algumas exceções nas quais variam entre 0,2 e 0,1mm. As inclusões cristalinas (sólidas) são minerais 
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que apresentam-se idiomorfos, alguns são epitáxicos com o diamante hospedeiro 

Tabela 9.1 – Apresentando as possíveis inclusões minerais encontradas em diamantes naturais, segundo o 

critério de reconhecimento pelas cores  

Cor Possíveis minerais 

Incolor olivina, enstatita, coesita 

Verde diopsídio , onfacita 

Vermelho Cr-piropo, coríndon 

Laranja piropo-almandina 

Marrom cromita, rutilo 

Preto ilmenita, grafita 

A Tabela 9.2 mostra os dados das inclusões nos diamantes das áreas estudadas, observados 

com lupa gemológica de 10X (aumentos). Esses dados revelam que a maioria dos cristais são 

destituídos de inclusões, sendo o percentual desses diamantes "limpos" sempre superior a 85%. A 

classe designada "diamantes opacos" inclui os exemplares onde não é possível observar a presença de 

inclusões, tais como nos cristais cúbicos e também nas variedades policristalinas (baIlas, carbonados e 

alguns borts).  

O estudo de algumas inclusões pretas no microscópio óptico revelou que cerca de 80 % dos 

cristais com essa feição possuem características que permitem classificá-los como fraturas internas 

enegrecidas.  

As Fotomicrografias 9.1 ilustram alguns cristais de diamante contendo inclusões minerais, as 

quais exibem orientação cristalográfica evidente, idiomortismo acentuado, hábitos variados incluindo 

principalmente o tipo prismático e o globular. As fotomicrografias do lado esquerdo foram tomadas 

com luz paralela e as do lado direito com polarizadores cruzados, para colocar em evidência o 

comportamento birrefringente das inclusões.  

As Fotomicrografias (9.1 a, b) mostram o interior de um diamante com um grande número 

de defeitos (manchas escuras), conhecidas sob a denominação de carvões. Observa-se que os defeitos 

possuem orientação cristalográfica correspondente a de planos octaédricos, indicando tratar de 

clivagem internas.  

As fotomicrografias (9.1 c, d) mostram também anomalias ópticas circundando as inclusões 

(hipérboles anômalas), resultantes provavelmente de centros de tensão provocados pela inclusão no 

hospedeiro. Nota-se ainda o comportamento birrefringente anômalo do diamante.  
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Tabela 9.2 - Dados das inclusões presentes nos cristais estudados (lupa gemológica de até 40X aumentos). 

Amostra 
Inclusões 

Proto e/ou singenética 
Epigenética 

Peridotítica Eclogítica 
1 Ika 0007 

 
cromo-piropo – cromo-espinelio 

 
2 IKa 0011 

  
goehtita 

3 Ika 0012 cromo-piropo - piropo 
 

Ilmenita 

4 Ika 0013 
 

piropo-almandina 
 

5 Ika 0121 diopsídio 
 

hematita 

6 Ika 0023 
 

almandina 
 

7 Ika 0034 olivina 
  

8 Ika 0136 olivina - piropo 
 

ilmenita 

9 Uai 0023 
  

ilmenita 

10 Uai 0035    

11 Uai 0050 
 

almandina 
 

12 Uai 0051 diopsídio 
  

13 Uai 0076 
  

gohetita 

14 Uai 0166 piropo 
  

15 Uai 0234 
 

cromo-espinélio 
 

16 Uai 0276 
  

hematita 

17 Uai 0313 0 0 ilmenita 

18 Uai 0458 
  

rutilo e ilmenita 

19 Uai 0556 diopsído 
 

ilmenita 

20 Uai 0557 não apresenta inclusões 

21 Uai 0577 
 

almandina 
 

22 Uai 0601 
   

23 Uai 0623 cromo-piropo - diopsído 
 

grafita 

24 Mos 0003 piropo 
  

25 Mos 0014 não foi possível identificar 

26 Mos 0019 
 

cromo-espinélio 
 

27 Mos 0027 
  

ilmenita 

28 Mos 0034 piropo 
  

29 Mos 0039 
   

30 Mos 0045 olivina 
  

31 Mos 0089 não foi possível identificar 

32 Mos 0167 não apresenta inclusões 

33 Mos 0298 
  

ilmenita 

34 Mos 0341 
 

cromo-espinélio 
 

35 Mos 0342 
  

hematita 

36 Mos 0456 não foi possível identificar 

37 Sta 0044 piropo 
  

38 Sta 066    

39 Sta  0296 cromo-piropo - diopsídio 
  

40 Sta  0431 
  

grafita 
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As Fotomicrografias (9.1 e, f) mostram uma inclusão, possuindo cores idênticas a do 

hospedeiro, confundindo-se com ele tornando difícil o seu reconhecimento. 

As Fotomicrografias (9.1 g, h) colocam em evidência pormenores morfológicos das 

inclusões, que em geral são idiomorfas e de faces ligeiramente abauladas, levando em conta as 

inclusões submicroscópicas  

Quanto a abundância relativa, a olivina e as granadas, os ortopiroxnios (estantita), e o 

próprio diamante foram observados em numerosas amostras (Fotomicrografias 9.1 i, j, k).  

Com relação dimensões, as inclusões se concentram no intervalo 100-800µ. 

Excepcionalmente, elas podem ser observadas à olho nu, e nesse caso, tem-se a impressão de tratarem-

se de bolhas de ar dentro do diamante.  

Um dos aspectos mais notáveis é o idiomorfismo acentuado de todas as inclusões 

singenéticas (Fotomicrografias 9.1 l, m). 

As epigenéticas, pelo contrário, são irregulares, fragmentadas, e sem padrão morfológico 

definido (Fotomicrografia 9.1 n). A cor é mais ou menos característica e pode auxiliar a identificação 

de algumas espécies como as granadas  

a 

 

b 

 

Fotomicrografias 9.1: (a, b) grande número de defeitos (manchas escuras), conhecidas sob a denominação de 

carvões que possuem orientação cristalográfica correspondente a de planos octaédricos, indicando tratar de 

clivagem internas; 
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c 

 

d 

 

e 

 

f 

 

g 

 

h 

 

Fotomicrografias 9.1(continuação): (c, d) anomalias ópticas circundando as inclusões (hipérboles anômalas), 

resultantes provavelmente de centros de tensão provocados pela inclusão no hospedeiro; (e, f) inclusão, 

possuindo cores idênticas a do hospedeiro, confundindo-se com ele tornando difícil o seu reconhecimento; (g, h) 

pormenores morfológicos das inclusões, que em geral são idiomorfas e de faces ligeiramente abauladas;   
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i 

 

j 

 

k 

 

l 

 

m 

 

n 

 

Fotomicrografias 9.1 (continuação): (i, j, k) como inclusões mais comuns tem-se a olivina e as granadas, os 

ortopiroxnios (estantita); (l, m) idiomorfismo acentuado deinclusões singenéticas; (n) inclusões epigenéticas 

irregulares, fragmentadas, e sem padrão morfológico definido, (l, m) idiomorfismo acentuado deinclusões 

singenéticas; (n) inclusões epigenéticas irregulares, fragmentadas, e sem padrão morfológico definido. 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, 242p. 

180 

 

A distinção entre inclusões singenéticas e protogenéticas só é possível a partir de métodos 

analíticos sofisticados. Neste trabalho a identificação das inclusões foi realizada a partir de análises de 

espectroscopia micro-Raman. Tal análise apresenta a vantagem de não ser destrutiva, não havendo a 

necessidade de preparação da amostra. Neste caso, foi necessário realizar apenas um tratamento com 

ácidos para eliminar as impurezas superficiais.  

A espectroscopia Raman para determinação da(s) fase(s) química(s) principal(is) presente(s) 

em cada mineral analisado. Esta técnica analítica tem sido muito utilizada pela rapidez e 

confiabilidade dos resultados e por ser não-destrutiva. Como guias metodológicos, foram utilizados o 

trabalho de Hope (2001) e o livro-texto de Hollas (2002).  

O diamante com sua estrutura relativamente simples apresenta um espectro micro-Raman 

facilmente caracterizado por sua única banda a 1331cm-
1
. Assim, qualquer banda adicional observada 

nos espectros Raman realizados em cristais de diamante que apresentam inclusões permitiram 

identificar-las já que ao conhecer os espectros de substâncias químicas e de minerais, é possível 

determinar-las e identidade, sejam elas sólidas ou fluidas.  

A espectroscopia micro-Raman foi aplicada com sucesso na geobarometria da formação do 

diamante por Izraeli et al. (l999), que analisaram inclusões de olivina para determinação da pressão 

interna destas inclusões e do stress presente no diamante em volta delas, obtendo resultados de 4,4-5,2 

Gpa ou 44000-52000 atmosferas de pressão a 1200°C (temperatura estimada baseada em informações 

de nitrogênio).  

Análises de espectrometria micro-Raman em inclusões presentes em cristais de diamante 

brasileiros da região Juína, (São Luiz) foram também realizadas com êxito por Kunz et al. (2002). 

Conseguindo identificar as inclusões sem danificar as amostras.  

A caracterização das inclusões fluidas e sólidas por espectroscopia micro-Raman, devido a 

sua resolução espacial, permite a identificação de fases minerais em inclusões individuais (Tomilenko 

et al. 2001). 

Previamente tratou-se de identificar o mineral incluso a partir de microscopia óptica. Desta 

forma utilizaram-se amostras que apresentam as inclusões perto da superfície do cristal. No entanto 

para tal fim sugere-se que nos futuros trabalhos sugere-se a combinação dessas técnicas e a correlação 

dos espectros observados no micro-Raman com estudos adicionais como análise química, difração de 
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raios X e microssonda eletrônica, sendo que para isto seria necessário a liberação das inclusões, o que 

implicaria a utilização de métodos destrutivos como a fragmentação do diamante num dispositivo 

especial e separando as inclusões dos fragmentos por meio de uma operação extremamente laboriosa 

com auxílio de um microscópio ou lupa provida de polarizadores.  

Foram examinados 40 cristais de diamante da região de Santa Elena de Uairén, com a 

finalidade de investigar, sistematicamente, as inclusões minerais presentes, mediante espectroscopia 

micro-Raman. Esse método permite identificar os materiais a partir da observação das vibrações 

características de moléculas ou grupos de átomos, tais como as oscilações coletivas (os fônons) no 

estado sólido. Variações na freqüência, na intensidade, na largura, altura e na forma da linha dos 

espectros, fornecem informações tais como, defeito na rede cristalina do mineral hospedeiro e as suas 

inclusões.  

A espectroscopia micro-Raman foi utilizada como ferramenta complementar para 

determinação das fases químicas principais presentes como inclusões no diamante. Os espectros 

Raman de minerais inclusos no diamante foram obtidos num aparelho policromático, equipado com 

microscópio óptico Olympus e fonte de laser de Ar+ (514.5nm), no Departamento de Física 

(Icex/UFMG),  

Esse procedimento permitiu determinar que na região existem cristais de diamante que 

apresentam inclusões de ambientes mantélicos diferenciados. 

Nos resultados das análises de espectros de microRaman de diamantes das diferentes 

concessões mineiras estudadas, os espectros exibem um pico estreito em 133 cm
-
¹ (estruturas de 

ligações sp³) e bandas largas denominadas banda não-diamante (estruturas de ligações sp²) (Figura 

9.2). 
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Figura 9.2 – Espectro de cristal de diamante que exibe um pico estreito em 1.332 cm
-
¹ (estruturas de ligações 

sp³) e bandas largas denominadas banda não-diamante (estruturas de ligações sp²). 

 

A presença de defeitos na rede cristalina do diamante ou impurezas faz com que a linha 

referente ao pico característico do diamante (1.332cm
–1

), que deve ser intensa, estreita e simétrica, 

torne-se menos intensa, assimétrica, larga e deslocada. Isto nos permite estudar o grau de imperfeição 

do diamante devido a presença de micro-inclusões e defeitos que contêm informações sobre a 

petrografia e geoquímica de profundidades superiores a 150km. Os resultados dessa análise 

permitiram identificar algumas inclusões que se encontram inseridas nos cristais perto da superfície 

(Figura 9.3). 

Os espectros exibiram duas bandas largas centradas em 659cm
-1

 e 1.860cm
 -1 

as quais se 

devem à presença de inclusões no diamante, principalmente o pico que ocorre aos 659cm
–1

 leva a um 

espalhamento intenso, às vezes maior que o pico Raman do diamante da ligação C-C identificado em 

número de onda de (1.332cm 
–1

). 
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Figura 9.3 – Espectro de cristal de diamante que exibe deslocamento do pico característico do diamante, 

evidenciando a presença de inclusões características de profundidades superiores a 150km. 

 

Observou-se em algumas amostras que, no espectro micro-Raman, o pico característico do 

diamante apresentou deslocamento. Esse fenômeno é típico de cristais que foram submetidos à 

deformação plástica durante a sua história de tempo de permanência mantélica, o que causa mudanças 

significativas na estrutura das bandas de energia, as quais se refletem nas propriedades ópticas do 

diamante, produto das modificações nos parâmetros da rede cristalina.  

Cristais de diamante que foram submetidos à deformação plástica durante a sua história de 

tempo de residência mantélica, apresentam modificações nos parâmetros da rede e a simetria no pico 

Raman do diamante. Isto resultará também em mudanças significativas na estrutura das bandas de 

energias. Estas mudanças refletem-se nas propriedades ópticas do diamante provocando o 

deslocamento da linha Raman (1.332cm 
–1

). 

Nos espectros micro-Raman do diamante podem ser distinguidos três picos característicos, 

aproximadamente aos 1.560, 1.360 (para excitação visível) e 1.060 cm 
-1

 (detectado somente na 

excitação ultravioleta), que são denominados como G, D e T respectivamente. Os picos G e D são 
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devidos a SP
2
, o pico T é devido à vibração da ligação C-C (SP3) e aparecem somente com excitação 

ultravioleta. Estas bandas geralmente estão superpostas a um fundo de fotoluminescência (PL), o qual 

está relacionado com a presença das estruturas não-diamante, ou seja, os defeitos na rede cristalina e 

inclusões presentes (Robertson & Ferrari 2000, Ferrari 2002) 

Devidos á presença de inclusões no diamante, principalmente o pico que ocorre aos 659cm
–1

 

leva a um espalhamento intenso, às vezes, maior que o pico Raman do diamante (ligação C-C) 

identificado em número de onda de 1.332cm
–1

. Para algumas inclusões identificaram-se os picos em 

855, 820 e 1.115cm
-1

 que, provavelmente, corresponde à olivina (Figura 9.4).  
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Figura 9.4: Cristal de diamante exibindo picos característicos da ocorrência de olivina como inclusão. 

Em algumas amostras que contêm inclusões de olivina e granada, previamente identificadas 

mediante a utilização de microscopia óptica, não foi possível observar os picos característicos desses 

minerais, já que os mesmos ficaram mascarados devido à alta intensidade do pico característico do 

diamante.  

Em uma única inclusão foram observados os picos em 1.610, 1.460 e 645cm
-1

 que identifica 

como uma granada do tipo almandina (Figura 9.5).  
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Figura 9.5: Cristal de diamante exibindo picos característicos da ocorrência de granada do tipo almandina como 

inclusão. 

Em outras amostras identificaram-se os picos em 502, 852 e 1.039cm
-1

 que sugere tratar-se de 

uma granada do tipo piropo (9.6). 
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Figura 9.6: Cristal de diamante exibindo picos característicos da ocorrência de granada do tipo piropo como 

inclusão. 

Mos 0003 
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A olivina e o piropo constituem fases minerais típicas de xenólitos ultramáficos dos 

kimberlitos, enquanto a almandina ocorre associada aos xenólitos eclogíticos, sugerindo tratar-se de, 

no mínimo, duas populações distintas de diamante. 

Também foram identificadas em outras amostras de diamante a ilmenita, com os picos 682, 

685 e 684cm
-1

 (Figura 9.7). 
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Figura 9.7: Cristal de diamante exibindo picos característicos da ocorrência de ilmenita como inclusão. 

Desta forma, pode-se afirmar que uma das características bem particular nesta região é que 

nos espectros de algumas amostras o pico Raman característico do diamante da ligação C-C (1.332 

cm
–1

) pode-se encontra mascarado (Figura 9.8). 
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Figura 9.8: Espectro de uma amostra de diamante onde o pico Raman característico da ligação C-C 

(1.332cm
–1

) encontra-se mascarado 

A Figura 9.9 (a, b) mostra inclusões de olivina presentes em cristal de diamante, dispostas no 

plano do octaedro (111).  

Olivina (forsterita), ortopiroxênio (enstatita), granada (cromo-piropo), ocorrem sob a forma 

de inclusões singenéticas nos cristais de diamante da região estudada.  

Como características gerais, os minerais inclusos nos cristais de diamante exibem 

idiomorfismo acentuado, cor bem definida e constante para cada espécie, e dimensões variáveis entre 

100 e 800µ. Freqüentemente, as inclusões apresentam-se circunda das por zonas birrefringentes, 

fraturas radiais e outros defeitos estruturais resultantes da pressão exercida pelo cristal incluso sobre o 

diamante hospedeiro. 

As inclusões estudadas neste trabalho podem ser reunidas em duas assembléias 

mineralógicas distintas: uma delas, a mais numerosa, formada por minerais cuja composição química 

semelhante a dos minerais constituintes de xenólitos ultramáficos de kimberlitos; a outra, menos 

frequente, que reúne fases equivalentes aos minerais dos xenólitos de eclogito de natureza 

kimberlítica.  

Olivina, enstatita, diopsídio, cromo-piropo e cromo-espinélio constituem as fases 

características da assembléia de inclusões ultramáfica; onfacita, piropo-almandina, rutilo e ilmenita, 

por sua vez, formam a assembléia ecloglítica. A pirrotita e o diamante são fases comuns nas duas 
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assembléias.  

Outro ponto a se enfatizar é que os diversos minerais das duas assembléias mencionadas 

nunca co-existem no mesmo diamante. 

Verifica-se, portanto, que os diamantes de santa Elena de Uairén, da mesma forma que os de 

outros locais, cristalizaram-se em dois ambientes químicos distintos um de natureza ultramáfica 

peridotítica e outro de natureza ecloglítica  

Todas as inclusões singenéticas investigadas neste trabalho são minerais característicos de 

altas pressões e temperaturas. As olivinas e as enstatitas, de acordo com os seus coeficientes de 

partição relativos aos elementos magnésio e ferro II, cristalizam-se dentro de uma faixa de pressões e 

temperaturas equivalentes a dos xenólitos ultramáficos de kimberlitos Os clinopiroxênios, a julgar 

pelos termômetros geológicos disponíveis na literatura, equilibram-se a temperaturas entre 1.050 e 

1150ºC. 

Granadas cromo-piropos possuem composições equivalentes de granadas cujas sínteses 

exigem pressões da ordem de 60Kbars e temperaturas de 1.450°C.  

De modo análogo, as demais inclusões possuem composições compatíveis com altas 

pressões e temperaturas. Esses e outros para metros relacionados no manto superior indicam que os 

diamantes portadores das referidas inclusões cristalizaram-se a temperaturas entre 9.500 e 1.450°C, e 

pressões da ordem de 40 a 70Kbars. Tais condições só encontradas a profundidades de 150 a 230 km, 

ou seja, na zona de transição entre a base da litosfera e o topo da astenosfera. Entre ambas, situa-se a 

zona de baixa velocidade de onde, provavelmente, se origina o magma kimberítico. 

Deve-se ressaltar a presença de associações poliminerálicas o que parece ser relativamente 

comum já que foram observadas a associação de duas ou mais espécies minerais no mesmo diamante, 

porém separadas entre si, tais como olivina e enstatita, olivina e granada, olivina e cromita, e entre 

enstatita e granada.  

Muitas das inclusões, especialmente aquelas de dimensões menores, foram localizadas por 

meio dos seus contornos birregringentes. Um aspecto interessante são os intercrescimentos epitaxicos 

entre as inclusões e seus respectivos hospedeiros. Teoricamente, o diamante pode constituir epitaxia 

com qualquer uma das espécies que ele engloba; contudo, os casos descritos na literatura referem-se 

apenas aos intercrescimentos diamante-olivina., diamante-cromo-espinélio e diamante-piropo 

(Futergendler & Frank-Kapentsky 1961; Harris 1966).  

 

 



 

 

CAPÍTULO 10 

ESTUDO DO DIAMANTE POLICRISTALINO: 

VARIEDADE CARBONADO 

Nesta pesquisa dar-se-á especial atenção à variedade carbonado, por se tratar de um material 

distinto de todas as demais variedades policristalinas do diamante, cuja formação possivelmente deve 

estar relacionada a alguma fonte independente de carbono cristalizado sob condições muito específicas 

(Orlov 1977). Ao contrário das variedades stewartita e framesita, encontradas em corpos kimberlíticos 

(Deer et al. 1998), o carbonado ocorre estritamente associado a cristais monocristalinos de diamante, 

tanto em aluviões antigos como recentes (Moraes 1934, Leonardos 1937, Trueb & Wys 1971). O 

termo yakutita foi proposto por Kaminsky et al. (1985) para descrever uma outra variedade 

policristalina semelhante ao carbonado que é encontrado na Rússia. 

Foram estudadas 35 amostras de carbonados em conjunto com outras amostras de policristais 

de diamante como bort e ballas originários das mineralizações aluviais da região de Santa Elena de 

Uairén. A amostragem foi realizada nos rios Icabarú, Uaiparú, Surucun e El Mosquito (Figura 9.1a, b, 

d). Deve-se ressaltar que apenas 07 desses cristais foram coletados pelo autor, sendo as demais 

amostras pertencentes ao acervo da Oficina de Fiscalización do Ministério de Minas y Energía da 

Venezuela (Figura 9.2a, b, c, d, e, f). 

Posteriormente, os cristais de carbonado foram analisados mediante a utilização de MEV 

aplicando a técnica de EDS, com a finalidade detectar e identificar os possíveis minerais presentes nas 

porosidades e nos próprios microcristais, relacionado-os aos ambientes de formação tanto dos cristais 

monocristalino, como dos policristalinos. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

Figura 10.1 – Fotografias de alguns cristais de carbonado oriundos da região de Santa Elena de Uairén, Estado 

Bolívar, Venezuela. (a) detalhe de cristal com hábito octaédrico preservado; (b) cristal irregular de carbonado; 

(c, d) conjunto de cristais de carbonado. 
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Figura 10.2 - Fotomicrografias de alguns cristais de diamante policristalino, na variedade carbonado, oriundos 

da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. (a) cristal irregular apresentando figuras de 

dissolução; (b) cristal de carbonado guardando características de hábito octaédrico; (c) detalhe de figuras de 

dissolução presentem em cristal de carbonado; (d) cristal de carbonado onde é possível a visualização dos poros; 

(e) cristal de carbonado preservando algumas faces preservadas, além de figuras de corrosão e dissolução; (f) 

cristal de carbonado arredondado apresentando alta porosidade. 
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Mesmo após a limpeza dos cristais, foram identificadas algumas impurezas secundárias que 

não apresentam relação com o ambiente de formação dos agregados policristalinos, mas que, no 

entanto, podem até guardar algum tipo de relação com o ambiente de deposição sedimentar, mas não 

foram levadas em consideração no levantamento de conclusões.  

Os carbonados analisados tanto in situ como no laboratório, foram caracterizados segundo 

sua morfologia, sendo que aproximadamente 8% possui a forma arredondada, 1% apresentam formas 

regulares como octaedros alongados e cubos achatados e 91% apresentam formas irregulares, sendo 

que todos apresentaram figuras de dissolução nas superfícies, o que indica que foram parcialmente 

submetidos aos processos de dissolução sob altas temperaturas (Figura 9.3a, b, c, d). 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 10.3 - Fotomicrografias de alguns cristais de diamante policristalino, na variedade carbonado, oriundos 

da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. (a) cristal de contorno regular; (b) cristal de 

contornos arredondados; (c) detalhe de uma figura de corrosão; (d) inclusões superficiais e figuras de dissolução. 
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Para estudar as verdadeiras microinclusões ou impurezas presentes na estrutura dos cristais, 

foi necessário efetuar uma limpeza com acido fluorídrico concentrado durante 48h, posteriormente 

acido nítrico concentrado durante 24h e finalmente com acido clorídrico durante 12h; com a finalidade 

de eliminar os minerais secundários presentes nas superfícies e porosidades os quais poderiam 

mascarar os resultados das análises. Os exemplares de carbonado são extremamente porosos e 

possuem estruturas abertas, por esse fato e possível a entrada de minerais posteriores à sua formação, 

pelo que, no geral, apresentam enriquecimento em minerais e fases minerais da crosta e um alto teor 

em elementos terras raras (ETR) (Figuras 9.4a, b, c).  

a 

 

 
 

 
b 

 

 
 

 

c 

 

 
 

 

Figura 10.4 - Fotomicrografias das fases minerais encontradas associadas ao carbonado da região de Santa 

Elena de Uairén, Estado Bolívar, Venezuela. (a) fotomicrografia de cristal de carbonado, cuja composição 

química representa um polimorfo de carbono; (b) e (c) fotomicrografias de impurezas secundárias. 
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A partir de análises realizadas por espectroscopia micro-Raman foi determinada uma micro 

inclusão presente no carbonado, tratando-se, provavelmente, de chaoíta. A chaoíta, possui estrutura 

hexagonal, mas apresenta estado de hibridização em sp
3
 (Shumilova 2004). 

A descoberta de chaoíta é de fundamental importância uma vez que comumente é encontrada 

em impactitos e foi, ainda, descrita associada a rochas metamórficas de alto grau (alta pressão) na 

Província de Kola, Rússia (Goresy & Donney 1968, Smith & Dawson 1985, Shumilova 2003). 

Baseando-se no observado por Martins (2006) a presença dessa inclusões nas zonas de borda 

de estruturas semi-esféricas permitem deduzir que as mesmas, possivelmente, são relictos da presença 

de inclusões gasosas de CO aprisionadas no interior dos microcristais de diamante, sendo que a 

atividade decorrente da temperatura e pressão de confinamento, localmente, produziriam a 

modificação da estrutura cristalográfica cúbica do diamante, para hexagonal, segundo hibridizações do 

tipo sp
3
 (chaoíta).  

Essas hibridizações representam condições excepcionais de cristalização no manto, sob altas 

pressões, a partir de fluidos ricos em álcalis, cloretos, carbonatos e água, à temperatura e pressões 

requeridas para o campo de estabilidade do diamante monocristalino.  

Os carbonados saturados em CO indicam uma  temperatura de formação  situada ao redor de 

1.000ºC ou em temperaturas superiores. O que representam condições excepcionais de cristalização no 

manto, sob altas pressões, a partir de fluidos ricos em álcalis, cloretos, carbonatos e água, à 

temperatura e pressões requeridas para o campo de estabilidade dos cristais de diamante 

monocristalinos.  

A partir de análises de fotoluminescência, catodoluminescência e EPR, determinaram-se 

defeitos na estrutura cristalina dos carbonados atribuídos à formação de plaquetas de nitrogênio 

associadas a deslocamentos internos o que possibilita postular a atuação simultânea de cisalhamento 

(esforço dirigido) associado ao aumento da temperatura, resultando em condições favoráveis para 

deformação plástica de diamante e para a conversão dos centros A para centros B no manto superior.  

Mediante análises de FTIR foi possível interpretar a distribuição, concentração e o estado de 

agregação do nitrogênio nos carbonados o que pode ser utilizado para levantar possível hipótese sobre 

as condições mantélicas, nas quais se formaram esse policristais de diamante. 

Os dados obtidos nesta pesquisa apresentam evidências de processos posteriores à formação 

dos cristais de carbonado que apesar de possuírem características tão distintas às descritas para o 

diamante monocristalino, estão sempre associados, em distribuição e ocorrência, nos depósitos 

secundários da região de Santa Elena de Uairén (Figuras 9.3 a, b). Tal fato leva a considerar uma 
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ligação entre ambos, se não relacionados aos mesmos ambientes de formação, pelo menos 

relacionados aos mesmos processos magmáticos de ascensão de magmas profundos para a superfície. 

A hipótese de que carbonados e diamantes monocristalinos possam coexistir em corpos de origem 

mantélica (kimberlitos), ao que parece, é perfeitamente factível. Porém, representam produtos da 

cristalização de carbono sob condições distintas às do manto. 

As informações genéticas relacionadas ao meio em que estas inclusões secundárias seriam de 

difícil interpretação, pois não são correlacionáveis com as inclusões características nos ambientes de 

formação do diamante, ou seja, peridotitos, eclogitos ou fases do manto inferior. 

As observações efetuadas no decorrer desse trabalho sugerem uma origem kimberlítica para as 

variedades policristalinas do diamante. Em primeiro lugar, a evidência mais simples é dada pela 

associação frequente entre o diamante e seus tipos policristalinos. Esse fato foi observado em todos os 

garimpos visitados na região da de Santa Elena de Uairén, e vale também para outros locais da 

Venezuela (La Paragua e Guaniamo). Conforme dados da literatura, as ocorrências de carbonado da 

Venezuela, Brasil, Guiana, Rússia e República Centro Africana estão associadas também com o 

diamante monocristalino. Merecem ser lembradas as observações pioneiras de Moíssan (1895) 

relatando a presença de carbonados no kimberlito De Beers, a de Wagner (1914) dando conta da 

presença de carbonado nos kimberlitos Wesselton e Jagersfontein, bem como a notícia recente de 

Titkov et al. (1998) sobre agregados policristalinos no kimberlito Udachnaya (Rússia). 
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CAPÍTULO 11 

MINERAIS PESADOS ASSOCIADOS AO DIAMANTE 

 

Por definição os minerais cuja densidade relativa é superior à dos minerais mais comuns 

formadores de rochas, como é o caso do quartzo (2,65) e dos feldspatos (2,56 a 2,74) são considerados 

minerais pesados. A densidade do bromofórmio, que quando puro é de 2,89, é o limite utilizado para 

separas os minerais ditos leves dos pesados. 

Uma das técnicas mais utilizadas no estudo de sedimentos é a análise dos minerais pesados, 

sendo essa uma ferramenta eficaz de correlação estratigráfica e indicadora direta da natureza das 

possíveis áreas fonte (Morton 1984). 

No caso do diamante esse método é amplamente utilizado para detectar suas prováveis fontes 

primárias, sendo um dos métodos mais tradicionais de prospecção de kimberlitos. Tal método baseia-

se no rastreamento de minerais pesados que são as fases mais resistentes espalhadas no terreno pelos 

agentes erosivos, esses são conhecidos como minerais indicadores. 

11.1 – CARACTERIZAÇÃO MICROSCÓPICA DOS CONCENTRADOS 

Objetivando o reconhecimento dos possíveis processos sedimentares e dos ambientes 

deposicionais relacionados à concentração dos sedimentos provenientes do Supergrupo Roraima, foi 

feito o planejamento das campanhas de pesquisa aluvionar que se baseou na realização de amostragens 

nas localidades mineiras onde existe a produção do diamante. 

A amostragem foi priorizada nas regiões onde ocorrem as atividades de garimpo semi-

mecanizados, aluviões e paleoaluviões, além das regiões onde foi possível a coleta dos concentrados 

de bateia, principalmente próximo aos níveis mineralizados. Esse fator contribuiu para a obtenção 

representativa de minerais pesados em vários pontos onde ocorrem as mineralizações, devendo-se 

ressaltar que em muitos dos lotes amostrados foram individualizados cristais de diamante o que 

demonstrou serem as amostras provenientes dos níveis produtivos. Com a coleta dos concentrados foi 

possível obter, além dos minerais pesados indicadores de afinidade mantélica, amostras de diamante e 

carbonados fato que contribuiu para a interpretação da origem genética dessas mineralizações. 

Na região de Santa Elena de Uairén vêm sendo explorados intensamente, aluviões e 

paleoplaceres por causa da ocorrência de diamante e ouro. Já foram identificados nessa região três 

tipos de paleoplaceres ou aluviões. O primeiro refere-se aos aluviões diamantíferos dos grandes canais 

dos rios, o segundo aos depósitos aluvionares de ouro e diamante em alúvios e colúvios dos sistemas 
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de drenagem e o terceiro a paleoplaceres de ouro e diamante associados à lentes de conglomerados na 

porção mais baixa dos primeiros 600m da Formação Uairén (Figura 8.1) (Dohrenwend et al. 1995).  

 

Figura 11.1. Vista geral de paleoplacer mineralizado em diamante e ouro, localizado na região de Santa Elena 
de Uairén. 

Briceño (1984) estabeleceu que os conglomerados da Formação Uairén são na realidade 

paleoplaceres e formam a fonte do diamante encontrados nos cascalhos recentes de Santa Elena de 

Uairén. Os conglomerados da porção inferior do Grupo Roraima foram propostos como sendo a fonte 

principal dos cristais de diamante dos aluviões e elúvios atualmente em exploração na região. 

De acordo com as análises químicas e mineralógicas da fração pesada dos concentrados de 

bateia, pode-se sugerir que a origem dos sedimentos do Grupo Roraima nessa região, foi bastante 

complexa, incluindo, provavelmente, rochas de origem granítica, rochas alcalinas (Complexos 

alcalinos), rochas vulcânicas e rochas metassedimentares. 

Os minerais pesados foram obtidos por garimpagem semimecanizada, na qual o desmonte nos 

aluviões é realizado com jato de alta pressão e posteriormente o cascalho aluvionar é succionado por 

uma draga por meio de um mangote de 8 ½ polegadas para o interior de uma caixa de armazenamento, 

conectada a uma “bica” inclinada e preenchida com grelhas para contenção do diamante (e demais 

minerais pesados). A concentração final também é feita utilizando-se peneiras garimpeiras e bateias. O 

processo tem início com a retirada de um volume de cascalho mineralizado suficiente para dar 

representatividade ao concentrado final, uma vez que certas fases minerais possuem um alto 

coeficiente de dispersão (Figura 11.2a, b, c).  

No presente estudo, lavou-se, em cada ponto de coleta, um volume correspondente a um dia de 

trabalho, que permitiu a lavagem e concentração de um volume de 10 a 12m3. Foi realizada uma pré-

concentração em caixa ou calha (sluice) onde foram individualizados o rejeito e o concentrado 

mineralizado. Esse concentrado, por sua vez foi separado em frações granulométricas a partir de três 

peneiras utilizadas pelos garimpeiros, denominadas de “grossa” (0,8 x 0,8cm de abertura da malha), 

“média” (0,5 x 0,5cm) e “fina” (0,2 x 0,2cm), acrescida da fração “bateia”. As frações “grossa” e 

“média” continham granulometria propícia para separação visual a olho nu dos minerais pesados in 

situ, descartando-se o rejeito no próprio local de coleta. Nesse processo, o diamante foi selecionado 

nas frações retidas nas peneiras, enquanto que o ouro, secundário, foi selecionado na bateia, nesse 

caso, o ouro ficou retido no fundo. 
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Figura 11.2. (a) desmonte hidráulicode aluviões; (b) sistema de dragagem do material desmontado; (c) 
concentrado de bateis dos minerais pesados. 

Os concentrados coletado em campo foram posteriormente separados e analisados, sendo que 

o volume de material amostrado por ponto de coleta foi controlado a partir da utilização de sacolas de 
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cinco litros. O material das frações “fina” e “bateia” constituíram-se basicamente de minerais opacos e 

escuros que foram separados e armazenados para observação detalhada com lupa binocular (20 a 60 

vezes de aumento). 

Os minerais pesados descritos, foram encontrados na fração da peneira “fina” (0,2cm de malha 

quadrada). Pelo fato de ocorrerem em praticamente todos os concentrados, gohetita e hematita 

(minerais não associados com as rochas fontes) não serão considerados na discriminação de minerais 

pesados. 

É importante ressaltar que foram recuperados cristais de diamante em todos os pontos 

amostrados, tanto no garimpo como em laboratório, possibilitando a realização de um registro de 

extração in situ. Os cristais de diamante de dimensões inferiores a 0,5ct, quando encontrados, foram 

adquiridos pelo autor. Foram recuperados 07 cristais de diamante policristalino, variedade carbonado 

com ocorrência associada ao diamante de qualidade gemológica, possuindo peso variando entre 0,2 a 

1,0ct e coloração nas tonalidades preto, cinza e acastanhado. Sua presença foi considerada escassa uma 

vez que o autor durante trabalhos de fiscalização nos garimpos, efetuados no período de prestação de 

serviços ao antigo Ministério de Minas e Energia da Venezuela observou apenas a ocorrência de 

algumas dezenas de cristais. 

As amostras de diamante carbonado foram classificadas segundo o local de origem e 

agrupadas para as análises posteriores. Já os minerais oriundos dos concentrados de bateia foram 

classificados segundo a sua densidade e, posteriormente, passaram por uma classificação 

granulométrica para estudos complementares.  

O ouro ocorre como bem mineral secundário disseminado em toda a área e foi encontrado 

somente na fração bateia, sob a forma de pequenos grãos. Não se realizou sua caracterização com 

relação a textura e a forma cristalográfica, uma vez que o estudo do mesmo não faz parte dos objetivos 

desta pesquisa. 

Os concentrados obtidos no campo foram posteriormente tratados por um conjunto de métodos 

físicos, que permitiram a separação de todas as fases minerais e a sua respectiva identificação por 

processos laboratoriais.  

No processo de separação realizou-se uma primeira separação, magnética, utilizando-se um 

imã de mão, resultando na separação de parte dos minerais ferromagnéticos representados por 

magnetita, titano-magnetita e ilmenita. 

Na etapa de identificação dos minerais pesados, foi utilizada, inicialmente, uma separação 

densimétrica com a utilização de bromofórmio puro e concentrado, cuja densidade é de 2,89. Obteve-

se então, uma fração de minerais com densidade inferior a 2,89 composta essencialmente de quartzo,  

além de uma segunda fração mineralógica com minerais de densidade superior a 2,89 contendo os 
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minerais mais importantes para a pesquisa realizada na região, como por exemplo a ilmenita, o zircão 

e etc. 

A fração da separação densimétrica com densidade superior a 2,89 foi então submetida a um 

segundo processo de separação magnética utilizando-se um imã de mão, com a finalidade de retirar 

qualquer vestígio de minerais ferromagnéticos. Posteriormente, essas amostras foram classificadas 

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

em três frações distintas.  

A seguir, as três frações obtidas foram tratadas no separador Isodinâmico de Frantz, onde 

combinações variadas de intensidade e inclinação do aparelho permitiram reagrupar os minerais 

constituintes dos concentrados em novos grupos homogêneos. A utilização do separador Isodinâmico 

de Frantz facilitou a separação dos constituintes das frações menores, especialmente da fração bateia, 

onde os grânulos possuem dimensões menores que 1mm. 

Todo o material selecionado foi estudado a partir de técnicas mineralógicas clássicas tais 

como microscopia óptica e eletrônica. 

Por meio da microscopia óptica foi possível realizar a separação dos minerais pesados 

segundo a forma, cor e textura de superfície a partir da utilização de lupa binocular Carl Zeiss (10 a 60 

X de aumento) e microscópio petrográfico Leitz (50, 100, 200 e 400X de aumento).  

A identificação dos minerais pesados foi realizada de forma rotineira nas espécies 

transparentes efetuando as observações ao microscópio. Os grãos foram acondicionados em lâminas, 

soltos, sem que os mesmos sofressem nenhum processo de desgaste ou polimento. Para a identificação 

de cada espécie foram realizadas observações com luz transmitida não polarizada e polarizada, 

estimando a birrefringência, prestando atenção na presença de pleocroísmo e analisando as figuras de 

interferência, etc.  

11.2 – ANÁLISES QUÍMICAS DOS MINERAIS PESADOS 

Por meio da técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), encontrou-se uma fase 

mineral, cuja composição química corresponde à de um fosfato de Terras Raras (Al 33%, Si 12%, P 

17%, Fe 7%, Ba 12%, La 12% e Ce 8%) e pela comparação desse resultado a uma amostra padrão de 

florencita {(Ce, La, Nd) Al3[(OH)6 (PO4)2]} concluiu-se tratar desse mineral (Figura 8.3a, b).  

Análises de difração de raios X possibilitaram identificar quatro fases predominantes: 

hematita, zircão, rutilo e ilmenita. As amostras dos concentrados de bateia, apresentam um conteúdo 

variável no que tange às concentrações dessas quatro fases minerais, o que permite estabelecer, a 

grosso modo, uma classificação entre as diferentes amostras coletadas, segundo as concentração dos 

minerais pesados, em dois grupos, a conhecer. O primeiro, caracteriza-se por possuir altas proporções 
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de ilmenita, enquanto que o segundo grupo se caracterizaria por apresentar altas concentrações de 

hematita, sendo que ambos os grupos incluem em maior ou menor proporção rutilo e zircão. 

 

a 

 

b 

 

Figura 11.3 a e b – Gráficos de EDS obtidos por meio da análise de cristais oriundos dos concentrados de 
bateia, onde foi possível identificar a associação de um fosfato de Terras Raras, tratando-se provavelmente de 
florencita. 

O estudo das amostras de minerais pesados permitiu estabelecer três associações 

mineralógicas maioritárias: zircão-hematita, ilmenita-zircão e hematita-ilmenita (Figura 8.4a, b). 

Nessas amostras, foram identificadas altas concentrações de ouro, esse distribuído ao longo de toda a 

região de Santa Elena de Uairén. Também foram identificados minerais fosfáticos, com Terras Raras, 

tais como a florencita e a gorceixita, além de coríndon, columbita-tantalita (Figura 8.4c, d, e). Os 

sedimentos são constituídos essencialmente por quartzo, caulinita e hematita.  

 

 

a 
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Figura 11.4  – Gráficos de EDS obtidos por meio da análise de cristais originários dos concentrados de bateia, 
onde foi possível identificar a associação de alguns óxidos e fosfatos terras raras, tratando-se provavelmente de 
gorceixita. (a) gráfico de EDS referente a uma fase mineral ilmenita – columbita; (b) gráfico de EDS referente a 
uma fase mineral representativa do rutilo; (c) gráfico de EDS referente a uma fase mineral representando 
provavelmente gorceixita. 
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d 

 

e 

 

 

 

Figura 11.4 (continuação) – Gráficos de EDS obtidos por meio da análise de cristais originários dos 
concentrados de bateia, onde foi possível identificar a associação de alguns óxidos e fosfatos terras raras, 
tratando-se provavelmente de gorceixita. (d) gráfico de EDS referente a uma fase mineral coríndon; (e) gráfico 
de EDS referente a uma fase mineral representativa de columbita-tantalita. 

 

Adicionalmente, foram identificadas a partir de análises de microsonda eletrônica as fases 

monazita e xenotímio. Os minerais com Terras Raras, relacionam-se, em geral, a carbonatitos dos 

complexos alcalinos (Figura 11.5a, b). 
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a 

 

b 

 

Figura 11.5a e b – Gráficos de EDS obtidos por meio da análise de cristais de carbonado, onde foi possível 
identificar a associação de fosfatos de Terras Raras, tratando-se provavelmente de monazita. 

 

Por meio do MEV foi possível observar a morfologia dos cristais dos minerais pesados, de 

cada uma das localidades, sendo que nas localidades proximais ao Rio Icabarú e ao Rio El Mosquito 

identificou-se dois tipos de textura para o zircão. A primeira refere-se a grãos angulosos, com arestas 

bem conservadas e a segunda a grãos subarredondados, que teriam sofrido maior transporte. Tal fato 

pode indicar duas fontes distintas de sedimentos para os depósitos aluvionares diamantíferos. A 

primeira próxima a tais depósitos de natureza granítica de onde se originariam os grãos angulosos e a 

segunda de natureza sedimentar distal a esses depósitos, isto explicaria a presença dos grão 

subarredondados. 

Os resultados das análises mineralógicas e químicas das amostras de minerais pesados na 

região de estudo permitem dividi-las em três grupos de associações mineralógicas principais: o Grupo 

A, constituído principalmente por hematita e zircão; o Grupo B, composto principalmente por ilmenita 

e zircão e o Grupo C, constituído, principalmente, por hematita e ilmenita Tabela 8.2. 
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Tabela 11.2 – Intervalo de concentração dos elementos analisados nas amostras dos minerais pesados dos 
concentrados de bateia, oriundos dos depósitos aluvionares da região de Santa Elena de Uairén, Estado Bolivar, 
Venezuela. 

Tipo de Amostra Elemento Intervalo de Concentração 

Minerais Pesados 

Ti 0,6 – 34,3% 

Fe 6,5 – 67,8% 

Zr 0,4 – 37,8% 

Mn 0,1 – 6,6% 

Pb 52 – 3.663 ppm 

Th 32 – 322 ppm 

U 16 – 464 ppm 

Nb 46 – 2.434 ppm 

Au 1 – 2.599 ppm 

Zn 524 – 9.530 ppm 

Cr 23 – 15.147 ppm 

La 122 – 1.226 ppm 

Material de Granulometria fina 

U 1 – 15 ppm 

Rb 8 – 115 ppm 

Th 4 – 37 ppm 

Zr 394 – 13.502 ppm 

A relação Ti/Ti+Fe permite diferenciar entre as fases minerais ilmeníticas de fases 

essencialmente hematíticas ou rutílicas. Esta relação foi proposta por Frost et al. (1983) para 

classificar a ilmenita.  

De acordo com os resultados mineralógicos e químicos a Formação Uairén parece ter recebido 

aportes de sedimentos de fontes variadas, que são descritas a seguir. Uma fonte principal de 

sedimentos de composição granítica; os elementos Nb, Ce, La, Y, Ba e P, associados a minerais com 

Terras Raras como florencita, monazita e xenotímio, indicam sedimentos provenientes de rochas 

associadas a complexos alcalinos; a presença de quartzito ferruginoso bandado, além de rochas 

metassedimentares de granulometria fina, sugerem um aporte de origem metamórfica e os fragmentos 

de rochas vulcanoclásticas, indicam uma fonte de origem vulcânica. 
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O urânio e o tório analizado nas amostras de minerais pesados, dos concentrados de bateia, 

correlacionam-se com o zircônio, o que indicaria uma associação geoquímica desses elementos com a 

fase mineral zircão. Os minerais com Terras Raras seriam outra provável fonte de tório. 

A presença de veios de quartzo contendo óxido de manganês que recorta as acamadas de 

arenito e as altas concentrações de Pb e Zn obtidas, juntamente com traços de As e Cu detectados nas 

amostras da região, pode ser evidência de que soluções hidrotermais afetaram as rochas do 

embasamento vulcânico e a sequência sedimentar da Formação Uairén, na região homônima. 

A ocorrência de Au, em amostras de concentrado de bateia, indica a presença de áreas com 

altas concentrações desse elemento, fazendo da região uma potencial zona de importantes 

acumulações auríferas. 

Dados da literatura geológica mostram que, entre os acompanhantes não convencionais do 

diamante, as fases mais comuns são representadas pelo rutilo, turmalina, zircão, epidoto, anfibólio, 

piroxênio, monazita, coríndon, granada, estaurolita, magnetita, ilmenita, cianita, hematita, cromita, 

entre outros. Entre os indicadores de fontes kimberlíticas, destacam-se piropo, ilmenita-magnesiana, 

cromo-espinélio, cromo-diopsídio e zircão (Svisero et al. 1980). 

Além do diamante, outros minerais indicadores incluem olivina, granada eclogítica (série 

almandina-piropo) e priderita (comum em lamproítos), rutilo (muito comum em xenólitos eclogíticos) 

e sulfetos são encontrados numa grande diversidade de rochas e quando ocorrem isolados, não 

constituem indicadores confiáveis. 

Devido à instabilidades químicas e mecânicas, a maioria dos minerais pesados tem um baixo 

grau de estabilidade em superfície. Segundo Pupin (1980), quanto mais altas a temperatura e a pressão 

de formação dos minerais, estes são geralmente menos estáveis sob condições de intemperismo. 

Durante o transporte, clivagens fragmentam os grãos e sendo estes submetidos a ataques químicos 

resultam em alterações químicas e fazem com que desapareçam ao longo deste processo (Addad 

2001). Fases minerais menos resistentes vão sendo seguidamente eliminadas. 

A presença ou ausência de minerais em sedimentos varia de acordo com a sua disponibilidade 

na área fonte, granulometria original, resistência mecânica e química, forma e densidade, bem como 

intemperismo na área fonte, relação entre velocidade de erosão e intemperismo, tempo e meio de 

transporte e condições físico-químicas do meio deposicional (Chieregati 1989). 

O ouro está associado a maioria dessas ocorrências de diamante, fato que, sugere que a  

formação dos depósitos aluviais e paleoaluviais é devido a atuação repetitiva de ciclos alternados de 

transporte fluvial, que permitieram a concentração associada de minerais de fontes primárias de 

tipologias diferentes. 
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Com base nos dados coletados essa interpretação, pode-se levantar a hipótese de que os 

pláceres diamantíferos, que se encontra na região, podem ter sido formados longe de sua área fonte, 

experimentando vários processos sucessivos de concentração, durante os períodos interglaciais do 

Terciário e do Quaternário, razão pela qual explicaria a dispersão entre uma localidade e outra no que 

refere-se à relação de ocorrência de diamante gemológico e industrial e a ausência dos minerais 

provenientes do intemperismo das rochas fontes (minerais denominados satélites na pesquisa de 

kimberlitos ou lamproito). 

 



CAPÍTULO 12 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos capítulos anteriores são apresentados e discutidos uma série de dados mineralógicos, 

químicos e geológicos que são correlacionados de acordo com os resultados obtidos nas diversas 

análises efetuadas. O intuito principal é obter uma resposta que explique a origem do diamante da 

região a partir do que é denominado como caracterização mineralógica e tipológica, na qual se estuda 

desde os aspectos superficiais, como são as figuras de corrosão, dissolução, películas ou pontos spots, 

assim como aspetos morfológicos em toda sua complexidade, inclusões, e defeitos cristalográficos, 

bem como a classificação tipológica baseada na presença, saturação ou ausência de nitrogênio e outros 

elementos sob a forma de impurezas. 

Desta forma foi possível obter uma série de considerações que podem ser aplicadas em 

estudos futuros relacionados com as ocorrências diamantíferas da região de Santa Elena de Uairén e 

que servem para confirmar as elucubrações referentes à origem dos diamantes associados aos 

conglomerados diamantíferos do Super Grupo Roraima, assim sendo se apresentam as considerações 

finais obtidas a partir das análises efetuadas no presente trabalho: 

A reduzida frequência de diamante com alta quilatagem, caracterizando-se pelo acentuado 

predomínio de cristais irregulares e um considerável número de geminados de contato, junto com a 

predominância de hábitos simples como octaedro e rombododecaedro, a baixa porcentagem de tipos 

como cubos e a existência de fragmentos ou cristais clivados e borts, associados à presença de 

diamante com poucas inclusões geologicamente com alto grau de pureza, são fatores que somados à 

ausência de minerais satélites, típicos das fontes primárias, constituem evidências para argumentar que 

os depósitos aluvionares são filiados dos conglomerados da Formação Uairén, do Supergrupo 

Roraima, que por sua vez provêm de fontes primárias distantes. Por consequência, essas características 

morfológicas descritas, sugerem transporte prolongado e/ ou sujeitos a vários ciclos erosivos e de 

deposição. 

A morfologia dos cristais é complexa e variada, a diversidade de formas cristalográficas 

observadas pode estar relacionada à presença de diferentes fontes primárias abastecendo os depósitos 

secundários. As facetas mostram graus variáveis de curvatura e diversos padrões de microestruturas 
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resultantes da dissolução provocada por agentes oxidantes. As microestruturas mais frequentes são as 

formas escalonadas, colinas e micro-discos, depressões triangulares e equiláteras (trígonos) e 

depressões quadráticas (quadrons). A presença de fragmentos de clivagem é indicativa da ocorrência 

de um transporte prolongado. Esses elementos de superfície registram parte de processos desde a 

formação no manto superior até sua redistribuição em superfície por transporte mecânico. 

Deve-se ressaltar ainda que os dados morfológicos analisados separadamente podem não 

representar parâmetros conclusivos para determinar tal possibilidade, podendo essa variação estar 

relacionadas à retrabalhamentos de um ou mais depósitos sedimentares diamantíferos mais antigos ou 

como registro de possíveis atividades magmáticas distintas. 

Os resultados do estudo morfológico, apresentados para as ocorrências diamantíferas da 

região de Santa Elena de Uairén, exibem uma distribuição polimodal, que permite sugerir que os 

depósitos da região são produto da contribuição de várias fontes primárias, mostrando semelhança 

com outros depósitos secundários mundiais e diferenciando-se dos padrões de jazimentos 

kimberlíticos que apresentam distribuição unimodal. 

A presença de diamante carbonado mostra-se expressiva em distribuição e ocorrência nos 

depósitos secundários da região de Santa Elena de Uairén, haja vista que foram encontrados 

exemplares em todos os garimpos visitados e há relatos na literatura de sua ocorrência em outros 

depósitos da Venezuela, como é o caso de La Paragua e Guaniamo. Outro fato relevante é a sua 

associação ao diamante monocristalino, sendo que esses cristais sempre ocorrem associados nos 

depósitos supracitados.  

A presença de cristais de diamante carbonado mostra-se expressiva em distribuição e 

ocorrência nos depósitos secundários da região de Santa Elena de Uairén, haja visto que foram 

encontrados exemplares em todos os garimpos visitados e há relatos na literatura de sua ocorrência em 

outros depósitos da Venezuela, como é o caso da região de Guaniamo e La Paragua. Outro fato 

relevante é a sua associação aos monocristalinos, sendo que sempre ocorrem associados nos depósitos 

supracitados. 

Desta forma cria-se um ponto de discussão no que tange à gênese dos carbonados; todos os 

outros policritalinos possuem características distintas às descritas para o diamante monocristalino, no 

entanto associam-se a esses, a presença de carbonados em varias regiões diamantíferas é indicativo de 
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que deve existir uma ligação entre ambos, se não relacionados aos mesmos ambientes de formação, 

pelo menos relacionados aos mesmos processos de ascensão de magmas profundos para a superfície. E 

as observações efetuadas no decorrer deste trabalho sugerem uma origem mantélica para as variedades 

polícristalinas do diamante, já que, a evidência mais simples é dada pela associação frequente entre o 

diamante e seus tipos policristalinos.  

Conforme dados da literatura, existem relatos da ocorrência da variedade policristalina 

carbonado associada às outras variedades policristalinas e às variedades monocristalinas do diamante, 

como ocorrem em depósitos localizados no Brasil, Guiana, Rússia e República Centro Africana. 

Merecem ainda serem lembradas as observações pioneiras de Moíssan (1895) relatando a 

presença de carbonados no kimberlito De Beers, a de Wegner (1914) dando conta da presença de 

carbonado nos kimberlitos Wesselton e Jagersfontein, bem como a notícia recente de Titkov et al. 

(1998) sobre agregados policristalinos no kimberlito Udachnaya. 

As inclusões estudadas neste trabalho podem ser reunidas em duas assembléias 

mineralógicas distintas: uma delas, representando a mais numerosa, formada por minerais cuja 

composição química é semelhante a dos minerais constituintes de xenólitos ultramáficos de 

kimberlitos; a outra, menos frequente, que reúne fases equivalentes aos minerais dos xenólitos de 

eclogito de natureza kimberlítica. 

Olivina, enstatita, diopsídio, Cr-piropo e Cr-espinélio constituem as fases características da 

assembléia de inclusões ultramáfica; onfacita, piropo-almandina, rutilo e ilmenita, por sua vez, 

formam a assembléia ecloglítica. A pirrotita e o diamante são fases comuns nas duas assembléias. 

Outro ponto a se enfatizar é o de que os diversos minerais das duas assembléias mencionadas nunca 

co-existem no mesmo diamante. Verifica-se, portanto, que os cristais de diamante de Santa Elena de 

Uairén, cristalizaram-se em dois ambientes químicos distintos um de natureza ultramáfica peridotítica 

e outro de natureza ecloglítica. 

Todas as inclusões singenéticas investigadas neste trabalho são minerais característicos de 

altas pressões e temperaturas. A olivina e a enstatita, de acordo com os seus coeficientes de partição 

relativos aos elementos magnésio e ferro bivalentes, cristalizam-se dentro de uma faixa de pressões e 

temperaturas equivalentes a dos xenólitos ultramáficos de kimberlitos. Os clinopiroxênios, a julgar 

pelos termômetros geológicos disponíveis na literatura, equilibram-se a temperaturas entre 1.050 e 
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1.150ºC. Granadas do tipo Cr-piropo possuem composições equivalentes de granadas cujas sínteses 

exigem pressões da ordem de 60Kbars e temperaturas de 1.450°C. 

De modo análogo, as demais inclusões possuem composições compatíveis com altas 

pressões e temperaturas. Esses e outros parâmetros relacionados no manto superior indicam que os 

cristais de diamante portadores das referidas inclusões cristalizaram-se a temperaturas entre 9.500 e 

1.450°C, e pressões da ordem de 40 a 70Kbars. Tais condições só encontradas a profundidades de 150 

a 230km, ou seja, na zona de transição entre a base da litosfera e o topo da astenosfera. Entre ambas, 

situa-se a zona de baixa velocidade de onde, provavelmente, se origina o magma kimberlítico. 

Deve-se ressaltar a presença de associações poliminerálicas o que parece ser relativamente 

comum já que foi observada a associação de duas ou mais espécies minerais no mesmo diamante, 

porém separadas entre si, tais como olivina e enstatita, olivina e granada, olivina e cromita, e entre 

enstatita e granada. 

Muitas das inclusões, especialmente aquelas de dimensões menores, foram localizadas por 

meio dos seus contornos birrefringentes. Um aspecto interessante são os intercrescimentos epitáxicos 

entre as inclusões e seus respectivos hospedeiros. Teoricamente, o diamante pode constituir epitaxia 

com qualquer uma das espécies que ele engloba; contudo, os casos descritos na literatura referem-se 

apenas aos intercrescimentos diamante-olivina, diamante-cromo-espinélio e diamante-piropo 

(Futergendler & Frank-Kapentsky 1961, Harris 1966). Considerações similares foram realizadas por 

Martins (2006). 

No que tange à composição química dos elementos maiores, menores e traço para o diamante 

da região de Santa Elena de Uairén, utilizou-se a técnica de ativação por nêutrons (AAN). Os 

resultados indicaram a existência de elementos que podem ser considerados como nuclídeos radiativos 

associáveis com as capas ou pontos spots presentes em alguns dos cristais de diamante, indicando que 

foi exposto a radioatividade natural. O estudo das películas (capas) ou pontos spots presentes nas 

feições superficiais permite explicar a intensidade dos ciclos de redistribuição sedimentar de depósitos 

secundários a partir da análise química elementar do diamante o que pode servir como guia no que se 

refere ao histórico do estudo das capas e pontos de irradiação, uma vez que só permitiu referenciar em 

princípio, a caracterização da forma e da frequência, com que os mesmos ocorrem nos lotes 

diamantíferos estudados, mantendo desta forma a validade das afirmações aqui contidas, o que 
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também pode estar relacionado com minerais que contêm elementos radioativos presentes nos 

conglomerados do Supergrupo Roraima. 

Os defeitos cristalográficos na estrutura cristalina do diamante são de ocorrência comum, 

podendo ser resultado da presença de impurezas substitutivas extrínsecas, ou de anomalias intersticiais 

ou estruturais intrínsecas. Tais defeitos podem ser naturais ou antropogênicos (sintéticos), epigenéticos 

ou singenéticos que afetam as características do diamante possibilitando sua classificação segundo o 

tipo de defeito cristalino. As mudanças mais expressivas estão relacionadas a propriedades como a cor 

do diamante e a sua condutividade. Os referidos defeitos foram caracterizados por meio do emprego 

de diversas técnicas analíticas, tais como: Feixe de Elétrons (Catodoluminescência, CL), 

Luminescência induzida por Fotoluminescência (Fotoluminescência, PL), Fotoluminescência em Luz 

Ultravioleta (FUV), Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR – electron paramagnetic resonance 

ou electron spin resonance – ESR), e absorção de luz no infravermelho utilizando Transformada de 

Fourier (FTIR). Os espectros de absorção foram utilizados para identificar os defeitos, estimar a 

concentração das impurezas que geram esses defeitos. 

Ao se comparar os resultados obtidos a partir dos diferentes espectros e para as 

diferentes localidades mineiras amostradas, é possível considerar a ocorrência de uma 

diversidade na distribuição dos indivíduos como representantes dos diferentes tipos de 

diamante. Foi possível reconhecer diferentes centros ou defeitos o que remete a concluir que 

os exemplares analisados foram submetidos a diferentes condições durante sua formação, 

tempo de residência mantélica diferenciados e inclusive durante o transporte até a superfície. 

Tais amostras passaram por processos de irradiação e/ou aquecimento naturais, eventos capazes de 

ocasionar fenômenos nos cristais de diamante como a deformação plástica, e que são determinados ao 

observar a transformação dos defeitos ocasionados pelo nitrogênio no diamante. Assim sendo, pode-se 

deduzir que os cristais de diamante concentrados nos sedimentos da região podem ser produto de 

vários processos, onde o tempo de residência foi diferenciado. 

A partir das análises de FTIR realizadas neste estudo, pode-se concluir que o diamante das 

diferentes localidades da região de Santa Elena de Uairén, em sua maioria, apresenta alta concentração 

de nitrogênio. Sendo que 2% correspondem ao tipo Ib; 6% apresentaram deformação plástica, 

característicos de cristais de coloração acastanhada podendo deduzir que se tratam de diamante do tipo 

IIa; 18% ao tipo IaA, 26% ao tipo IaB e, 48% ao tipo IaAB. Baseando-se nas relações entre os 
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conteúdos de nitrogênio, sua forma de agregação e na comparação dos valores cinéticos propostos por 

Taylor et al. (1990), pode-se deduzir que a maior parte dos cristais analisados passaram um longo 

período de residência no manto, com temperaturas de formação superiores a 1.100°C. Os cristais de 

diamante das diversas localidades e concessões estudadas apresentam diferenças entre si quanto ao 

tipo de agregação e da absorbância específica das plaquetas e número de picos das plaquetas, que é 

função da temperatura de residência no manto. 

Sendo que em cada localidade se apresentam indivíduos com diferentes tipos de centros ou 

defeitos o que indica que existem cristais que passaram por diferentes estágios, alguns desses no 

manto superior, aproximadamente, a 100Ma e outros posteriores talvez epigenéticos, com irradiação 

e/ou aquecimento, elementos capazes de ocasionar fenômenos nos cristais de diamante como a 

deformação plástica, e que são determinados ao observar a transformação dos defeitos do nitrogênio 

presente no diamante. 

Conclui-se, dessa forma, que na região existem cristais de diamante que foram formados em 

diferentes níveis de profundidade e pressão, a divisão dos agrupamentos permitiu comprovar e 

destacar que na região ocorrem cristais que se apresentam com características que só podem se formar 

em ambientes diferenciados. 

Tal fato permite confirmar que na região de Santa Elena de Uairén, os depósitos 

diamantíferos relacionados com as rochas do Supergrupo Roraima contêm diamante de várias fontes 

ou de uma fonte extremadamente diferenciada. 

Isso permite estabelecer que os depósitos diamantíferos desta região (relacionados com os 

sedimentos do Supergrupo Roraima) são produto da acumulação de cristais de diamante provenientes 

de várias fontes primarias. Determinada por uma diferenciação química evidente, produto de vários 

estágios onde o tempo de residência foi diferenciado. 

A metodologia de análises estatísticas multivariadas utilizando funções discriminantes é 

aplicada com o intuito de separar os vários indivíduos (amostras) em grupos que reúnam 

características similares, segundo várias mensurações realizadas. Em outras palavras, uma análise 

estatística multivariada para verificar como os elementos estão agrupados para melhor descrever o 

seu comportamento nos grupos semelhantes ou com afinidades. 
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Foi possível observar que é perfeitamente viável discriminar indivíduos e/ou agrupamentos 

das diferentes localidades, entretanto pode-se observar para a região uma grande dispersão dos dados. 

Na interpretação dos resultados obtidos, pode-se observar que o diamante que ocorre na 

região apresentou grande dispersão no que se refere à heterogeneidade de dados, o que possibilita 

concluir que tais cristais provavelmente correspondam a distintas fontes primárias, determinada por 

uma diferenciação química evidente, produto de vários estágios onde o tempo de residência foi 

diferenciado. 
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