
1 

 

1. INTRODUÇÃO 

A descoberta de diamantes no Brasil ocorreu no interior do Estado de Minas Gerais, 

nas primeiras décadas do século dezoito. A data exata, contudo, vem sendo motivo de 

debate entre os estudiosos nacionais. Segundo BARBOSA (1991), o primeiro exemplar 

brasileiro foi encontrado por Francisco Machado da Silva em 1714, em um garimpo de ouro 

no Córrego Machado, Arraial do Tijuco, onde hoje se localiza a cidade de Diamantina. Por 

volta de 1721, Bernardo da Fonseca Lobo achou pedras semelhantes no Córrego dos 

Morrinhos, afluente do Rio Pinheiro, aproximadamente entre Guinda e São João da Chapada 

(RENGER, 2005). A notícia destas descobertas espalhou-se rapidamente atraindo 

garimpeiros para novas lavras. Decorridos alguns anos, finalmente a 22 de julho de 1729, 

Dão Lourenço de Almeida, governador da Capitania na época oficializou a descoberta do 

diamante no território nacional. Por outro lado, considerando as enormes extensões do país, 

aliado às dificuldades de comunicação, é provável que até a descoberta do Ribeirão 

Machado de 1714 seja anterior, e que  a descoberta tenha sido revelada anos depois. Não se 

pode esquecer que os bandeirantes extraiam ouro aluvionar ao longo de rios em vários 

pontos do território a partir do final do século dezesseis, e como ouro e diamante 

freqüentemente ocorrem juntos a descoberta dos primeiros diamantes pode ser mais antiga 

do que a dos registros oficiais.  

Conforme LEONARDOS (1959), o diamante foi descoberto em Goiás nos Rios Claro e 

Pilões em 1733 e, posteriormente, em Mato Grosso na região de Diamantino em 1746 

(ABREU, 1973). A descoberta de jazidas diamantíferas na porção oeste de Minas Gerais, 

ocorreu no ano de 1770 na região de Abaeté em drenagens da bacia do alto São Francisco. 

Nos anos seguintes foram descobertos diamantes na região de Coromandel, Estrela do Sul e 

em 1867 (HUSSAK, 1891), a jazida de diamantes de Romaria, antiga Água Suja. 

Segundo SVISERO (1995), diamantes aluvionares são amplamentes distribuidos em 

todo o território nacional, sendo encontrados desde o Rio Uraricoera (Roraima) no norte, até 

o Rio Tibaji (Paraná) no sul, e do Rio Pardo (Bahia) a leste, ao Rio Madeira (Ácre) no oeste. 

Apesar desta distribuição ampla, a produção é relativamente pequena comparada com 

outros centros produtores, uma vez que ela é exclusivamente de caracter detrítico. Como se 



2 

 

sabe, até o presente momento não existe exploração do diamante a partir de fontes 

primárias em nosso país.  

 A Mina de diamantes de Romaria, constitui um dos mais conhecidos centros de 

exploração do diamante no Brasil. Neste local, o diamante é encontrado em um 

conglomerado situado na base da Formação Uberaba, onde, salvo alguns períodos de 

interrupção, vem sendo explorado desde o final do século dezenove. 

 Apesar do caráter modesto da lavra, este foi um dos primeiros locais do País onde se 

utilizou processos mecanizados de recuperação de diamante. Além disso, a Mina de Romaria 

é um dos poucos locais no Brasil onde o diamante tem sido extraído diretamente de uma 

rocha, no caso um conglomerado do Cretáceo Superior, que aflora em vários locais ao redor 

de Romaria. 

 As atividades de lavra tiveram inicio nas margens do Rio Bagagem pelo fato do 

conglomerado diamantífero aflorar ao nível da água do rio, e de lá progrediram por 

desmonte hidráulico em direção ao leito do Córrego Água Suja. Decorridos mais de um 

século de extração, formou-se uma  grande área de aproximadamente 1 km2 em direção ao 

centro do povoamento inicial, que originou a Vila de Água Suja, e esta a  cidade atual de 

Romaria. Pecorrendo os afloramentos resultantes da lavra, pode-se ter uma visão da cidade 

como a que esta ilustrada na Fotografia 1, onde se destaca a majestosa igreja de Nossa 

Senhora da Abadia, totalmente revestida de arenito Botucatu, cujas lajes foram retiradas de 

afloramentos da mina. Atualmente, a cidade de Romaria é um centro de uma grande festa 

religiosa atendida por fieis de toda a região.  

 Desde 1984 a jazida encontra-se inativa, sob o controle do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), devido à existência de um débito relativo a 

um empréstimo feito pela empresa EXDIBRA – Extratífera de Diamantes Brasil S/A, ao 

BNDES. Os aspectos mineralógicos e geológicos principais da Mina de diamantes de Romaria 

serão apresentados nos capítulos subseqüentes. 
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Fotografia 1: Vista da cidade de Romaria tomada a partir do interior da Mina de diamantes de 

Romaria, destacando-se o vale do Córrego Água Suja, e no centro a igreja de Nossa Senhora da 

Abadia, revestida de arenito Botucatu. 
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1.1 Objetivos e Organização do Trabalho   

 O objetivo principal deste trabalho é obter um quadro geológico atualizado da Mina 

de Romaria e áreas adjacentes. Nesse sentido serão compilados os dados históricos e 

geológicos existentes na literatura, os quais serão complementados por dados novos obtidos 

na pesquisa desenvolvida nas antigas Frentes de Lavras da Mina de Romaria. A apresentação 

dos dados deste trabalho está resumida nos ítens subseqüentes.  

 No Capítulo 1 estão sendo apresentados os objetivos principais do trabalho. No 

Capítulo 2, serão resumidos os aspectos fundamentais das técnicas e os procedimentos 

analíticos utilizados para a obtenção dos dados. Incluem-se aqui, os procedimentos de 

campo, a amostragem e os métodos de laboratório empregados. No Capítulo 3, 

apresentamos uma síntese da geologia regional compilada a partir dos dados da literatura. 

No Capítulo 4, serão reunidos os dados geológicos e mineralógicos da mina, sobretudo 

aqueles referentes ao conglomerado portador do diamante. No Capítulo 5, serão discutidas 

as características químicas dos minerais de filiação kimberlítica que acompanham o 

diamante no conglomerado, e algumas das principais características mineralógicas do 

diamante lavrado na região. No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho, no 

Capítulo 7 os Agradecimentos e no Capítulo 8 as Referências Bibliográficas. 

 1.2 Localização da Área 

A cidade de Romaria está localizada na região oeste do Estado de Minas Gerais 

constituindo parte integrante da região do Triângulo Mineiro, estando situada entre os 

paralelos 18⁰30’ a 19⁰00’ de latitude sul, e 47⁰30’ a 48⁰00’ de longitude oeste (Figura 1). 

Ocupa uma posição geográfica favorável distando 84 km de Uberlândia, 136 km de Uberaba 

e 146 km de Patos de Minas, sendo estas as principais cidades adjacentes à Romaria. Em 

relação às capitais circundantes, dista 656 km de São Paulo, 500 km de Belo Horizonte e 400 

km de Brasília. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007), o 

município compreende uma área de 421 km2, sendo circundado pelos municípios de Nova 

Ponte, Estrela do Sul, Monte Carmelo e Iraí de Minas. 
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 A região de Romaria é cortada por um conjunto de boas rodovias permitindo o 

acesso ao local em qualquer época do ano. Partindo-se de São Paulo pela rodovia 

Anhanguera segue-se até a cidade de Uberaba; a partir deste local, existem 2 opções 

distintas. Na primeira segue-se pela rodovia BR-050, e daí toma-se a rodovia MG-427, que se 

conecta com a rodovia MG-190 a qual após passar por Nova Ponte e Iraí de Minas, encontra 

a rodovia BR-365 que liga Uberlândia a Patos de Minas. Romaria dista 10 km desta 

intersecção. Uma outra opção é seguir de Uberaba até Uberlândia pela BR-050, onde toma-

se a BR-365 no sentido da cidade de Patrocínio; após 84 km chega-se ao trevo de acesso à 

Romaria pela rodovia MG-223 (Figura 2). 

A partir de Belo Horizonte, toma-se a rodovia BR-362 até o entroncamento com a 

cidade de Ibiá; a partir deste local segue-se pela MG-187 e posteriormente pela MG-230 até 

a cidade de Patrocínio. A partir deste local segue-se pela rodovia BR-365 em direção a 

Uberlândia até o trevo que da acesso a cidade de Romaria. A mina dista 10 km, 

aproximadamente deste trevo.  

A cidade de Monte Carmelo, situada a 14 km a norte da mina de diamantes, é o 

centro mais desenvolvido na área de Romaria. Na época em que a mina foi operada pela 

Extratifera de Diamantes do Brasil (EXDIBRA), as atividades administrativas e a lojística dos 

trabalhos de mineração eram realizadas em Monte Carmelo. Nos últimos anos, a cidade 

tornou-se um pólo de cerâmica na região, graças sobretudo a ocorrência generalizada de 

argila de origem vulcânica cobrindo os chapadões que ocorrem na região entre Romaria, 

Coromandel e Monte Carmelo. Contudo, nos últimos anos está atividade também se reduziu 

devido as leis e normas ambientais. 

1.3 Aspectos Fisiográficos 

A região do Triângulo Mineiro apresenta um conjunto de relevo denominado 

Domínio dos Chapadões Tropicais do Brasil Central (AB’SABER 1971), estando inserida na 

sub-unidade Planalto Setentrional da Bacia do Paraná. 
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Figura 1: Localização geográfica da cidade de Romaria e áreas adjacentes na 
região oeste de Minas Gerais. Como se pode observar, Romaria está situada a 
meia distância das principais capitais da região sudeste brasileira. 

 
Figura 2: Detalhe da região adjacente à Mina de diamante de Romaria, ressaltando 
as principais vias de acesso ao local 

Monte Carmelo 
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A morfologia dos terrenos de Romaria mostra relacionamento íntimo com as rochas 

existentes em subsuperfície. A área é caracterizada por platôs ou chapadões com altitudes 

variando entre 900 a 1.000 m, correspondendo a rochas da Bacia do Paraná. A região é 

cortada por vales fortemente encaixados, que expõem rochas metamórficas do Grupo Araxá, 

formando a Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem. A cidade de Estrela do Sul, situada 20 km a 

noroeste de Romaria, apresenta terrenos suavemente ondulados, pois suas rochas 

pertencem ao embasamento cristalino, com altitudes variando entre 700 e 800 metros. 

Em escala regional de 1:250.000, o sistema de drenagem do Triângulo Mineiro 

apresenta um padrão subparalelo, seguindo a estruturação do substrato rochoso que tem 

como direções preferenciais NE e NW (BACCARO, 1991). Em escala local de 1:10.000, as 

drenagens da região apresentam basicamente três feições distintas, conforme discutidos a 

seguir. 

1) Padrão anastomosado de baixa densidade, característico das áreas dos platôs, 

sendo constituído por rios senis, devido as rochas subjacentes apresentarem elevada 

porosidade e permeabilidade, formando um rico sistema subterrâneo de drenagem. Este 

tipo é observado entre os primeiro afluentes situados a montante do Rio Bagagem, ou seja, 

pelos Ribeirões da Matinha e Corda Preta. 

2) Padrão reticulado, encontrado nos vales, onde o embasamento cristalino está 

exposto, formando um sistema de drenagem com rios rejuvenescidos, nitidamente 

encaixados e com forte controle estrutural. A região em torno da foz dos Rios Água Suja, 

Marrecos e Vassouras exemplificam este tipo de drenagem. 

3) Padrão reticulado e dendrítico, encontrado nas áreas de rochas pré-cambrianas, 

onde o relevo é mais suave e os rios mais evoluídos, havendo ainda controle estrutural. Este 

padrão é característico da área situada entre a cidade de Estrela do Sul e a foz do Rio 

Bagagem. 

Segundo AB SÁBER (1963), a região esta inserida no domínio morfoclimático de 

cerrado, que é caracterizado por chapadões cobertos por vegetação de cerrado e penetrado 

por floresta-galeria ao longo dos cursos d’água. Dentro deste domínio, é típica a presença de 
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veredas (EMBRAPA, 1982), que é um ambiente definido genericamente como tendo uma 

importante vegetação arbórea-arbustiva na parte central. 

De um modo geral, essa vegetação sofreu uma transformação ao longo das ultimas 

décadas devido à introdução do cultivo mecanizado e intensivo de várias culturas, até então 

desenvolvidas nas porções mais meridionais de Minas Gerais e São Paulo. Nesse sentido, os 

solos dos chapadões estão sendo utilizados para o cultivo do café, milho, soja, feijão, 

algodão e cana de açúcar. Os solos das áreas de veredas são considerados área de 

preservação permanente, porém alguns produtores utilizam parte dessas áreas como 

pastagem nativa para o gado. 

O clima da região é do tipo CWa da classificação de Köppen (PEEL, M. C. et al., 2007), 

ou seja, temperado suave (mesotérmico), sendo chuvoso no verão e seco no inverno. A 

temperatura média do mês mais frio é de 18 ⁰C, e a do mês mais quente de 22 ⁰C 

(EMBRAPA, 1982). O índice pluviométrico anual é de aproximadamente 1.400 mm. 
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2. MATERIAIS, MÉTODOS E AMOSTRAGEM 

Durante a realização deste trabalho, foram desenvolvidos diversos tipos de 

atividades, tanto no campo, quanto no laboratório, que tiveram por objetivo reunir 

informações mineralógicas e geológicas sobre o diamante que vem sendo lavrado na região 

de Romaria desde a segunda metade do século dezenove. Neste capítulo, julgamos 

conveniente tecer algumas considerações a respeito destas atividades com a finalidade de 

esclarecer ao leitor sobre os procedimentos das diversas etapas realizadas. Nesse sentido, 

serão informados nos ítens subseqüentes, pormenores referentes à consulta bibliográfica, as 

cartas topográficas e geológicas utilizadas, os trabalhos de amostragem visando à obtenção 

dos minerais pesados que acompanham o diamante na região, o mapeamento geológico da 

Mina de Romaria na escala de 1:10.000, a descrição das características físicas do diamante 

do local, bem como os diversos métodos de laboratório utilizados na obtenção dos dados 

analíticos dos minerais pesados e do diamante. 

O trabalho foi iniciado com uma ampla pesquisa bibliográfica, realizada 

principalmente na biblioteca do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-

USP), complementada com consultas nas bibliotecas do Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas (IAG-USP), do Instituto de Geociências da Unicamp (IGe-Unicamp) e 

do Instituto de Geociências da UnB (IG-UnB). Concluído o levantamento bibliográfico, foram 

iniciadas as atividades do mapeamento geológico e amostragem, e posteriormente os 

trabalhos de laboratório. 

2.1 Trabalhos de Campo 

Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de abril de 2007 e março de 

2008, período em que o autor residiu na cidade de Romaria. Durante esta etapa, foram 

utilizadas diversas cartas geográficas e geológicas, entre as quais merecem destaque: a) 

Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, CPRM 2004, Folhas SE 22, 23; b) Base Topográfica 

de Minas Gerais; d) Mapa Geológico da Mina de Romaria, escala 1:25.000 EXDIBRA (FELITTI 

& SVISERO, 1977). 
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A permanência na cidade facilitou o mapeamento geológico das Frentes de Lavra da 

antiga mina, e elaboração do perfil geológico da Mina de Romaria, assim como a escolha dos 

pontos de amostragem na mina onde o conglomerado diamantífero aflora. Nesse período foi 

realizado um novo mapeamento geológico local, que teve como objetivo atualizar o mapa 

geológico de FELITTI & SVISERO (1977), e conferir a distribuição do conglomerado 

diamantífero na área área da mina.  

Foram realizadas amostragens dos conglomerados diamantíferos em 3 pontos 

diferentes para a coleta dos minerais pesados que acompanham o diamante, que na área de 

Romaria, são representados pela granada e ilmenita. Durante esses trabalhos, contamos 

com a colaboração do Sr. Jader Barbosa, técnico de mineração com experiência em 

prospecção de kimberlitos, e mais três ajudantes. Durante a amostragem, foram coletados 5 

sacos de 20 litros de conglomerado em cada ponto, totalizando 100 litros, conforme 

mostrado na Fotografia 2. Essas amostras foram lavadas continuamente durante 10 minutos 

em uma betoneira para deslamagem prévia (Fotografia 3), e em seguida separadas em 

peneiras de 16#, 28# e batéia (Fotografia 4). A Fotografia 5 mostra um dos concentrados 

obtidos durante a fase de amostragem. Essas frações foram encaminhadas para tratamento 

em laboratório, com a finalidade de identificar as fases presentes e posteriormente separar 

os possíveis minerais indicadores de kimberlito para análise química. 

Outra etapa de campo consistiu no levantamento de pontos de garimpos ativos e 

desativados na área de Romaria. Esta atividade decresceu muito nos últimos anos estando 

restrita apenas a alguns poucos pontos no entorno da mina. Parte deste declínio se deve ao 

processo de industrialização que chegou à região a partir do começo dos anos 70, 

oferecendo novos empregos em detrimento da atividade garimpeira. Outro fator 

preponderante tem sido a aplicação das leis ambientais rigorosas dificultando o trabalho 

garimpeiro. Apesar destes problemas, foi possível acompanhar alguns garimpos e ter acesso 

a um pequeno lote de diamantes, que tornou possível a obtenção de alguns parâmetros 

macroscópicos referentes à morfologia cristalina, cor e dimensão dos cristais. 

 



11 

 

 
Fotografia 2: Vista do saco de 20 litros utilizado na amostragem do 
conglomerado diamantífero. Notar a cor vermelha intensa do solo 
lateritizado da região. 

 
Fotografia 3: Betoneira utilizada na pré-deslamagem das amostras de 
conglomerado diamantífero, portador de grande quantidade de argila 
vermelha. 
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Fotografia 4: Lavagem e separação dos constituintes do conglomerado 
utilizando as peneiras 16# e 28#, superpostas sobre a batéia na parte 
inferior do recipiente. 

 
Fotografia 5: Concentrado obtido durante a fase de amostragem do 
conglomerado. Notar a pequena quantidade de minerais resistatos no 
centro da peneira. 
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2.2 Trabalhos de Laboratório 

 Após o tratamento em campo já referido no ítem anterior, os pré-concentrados 

foram tratados com bromofórmio de densidade 2,89 obtendo-se desta forma os 

concentrados contendo os minerais de densidade acima de 2,89. Esta fase da pesquisa foi 

realizada nos laboratórios analíticos da Nomos, no Rio de Janeiro. 

 A fração mineral com densidade superior a 2,89 foi então submetida ao processo de 

separação magnética utilizando-se um rolo magnético, resultando na separação de parte dos 

minerais ferromagnéticos representados por magnetita, titano-magnetita e ilmenita. A 

seguir, a fração resultante foi tratada no separador Isodinâmico Frantz, que permitiu a 

separação dos minerais através da interação de um campo magnético com um campo 

gravitacional gerado pela inclinação do aparelho, permitindo reagrupar os minerais 

constituintes dos concentrados em novos grupos homogêneos.  

2.2.1 Microscopia Óptica 

 Esse método de investigação mineralógica clássico foi utilizado em diversas etapas 

desta pesquisa (ZUSSMAN, 1967). Após a obtenção dos concentrados, as fases destinadas a 

análise química representadas pela granada e ilmenita, foram selecionadas em um 

estereomicroscópio binocular Zeiss, modelo SV8, existente no Laboratório de Óptica do 

Departamento de Mineralogia e Petrologia do IGc-USP. Ainda nesta fase foram separados os 

grãos contendo feições texturais típicas de constituintes de kimberlitos para estudos 

subseqüentes por microscopia óptica convencional. As fotografias macroscópicas foram 

obtidas com auxilio de uma máquina fotográfica digital Olympus modelo C5050. Os cristais 

de diamante contendo microestruturas de superfície relacionadas aos processos de 

crescimento cristalino e ou reabsorção, foram fotografados no estereomicroscópio SV11 

Zeiss, operado com software Leica Qwin 550, existente no Laboratório de Sedimentologia do 

Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do IGc-USP. 

 2.2.2 Difração de Raios X 

A difração de raios X é um método analítico de grande importância para a 

investigação mineralógica. Mesmo com a popularização da microssonda eletrônica, e de 
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outras técnicas de análise química que revolucionaram a mineralogia nos últimos anos, a 

difração de raios X continua sendo um bom recurso de identificação das espécies cristalinas, 

incluindo-se minerais, minerais sintéticos, ligas metálicas, além de substâncias inorgânicas e 

orgânicas, desde que cristalizadas. 

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

pó ou de Debye-Scherrer o mais utilizado nos trabalhos mineralógicos. Os procedimentos 

analíticos podem ser executados rotineiramente em câmaras cilíndricas de 114,6 mm de 

diâmetro (processo fotográfico), ou então, em difratômetros automatizados (processo 

gráfico) de uso generalizado na atualidade (AZAROFF & BUEGER, 1965). 

 Os registros e a análise dos dados foram efetuados utilizando-se o “software” 

Difracplus, instalados na plataforma Windows NT e Windows 98, o qual é constituído de 

vários módulos, possibilitando os ajustes e correções do “background”, variações máximas e 

mínimas do ângulo 2θ, e caracterização dos picos de intensidade. Permite ainda a 

identificação do mineral constituinte da amostra analisada, com a utilização de um banco de 

dados (ICDD-JCPDS) contendo as linhas de reflexão características de todos os minerais 

conhecidos. É possível também editar os diagramas obtidos, sendo que os mesmos podem 

ser armazenados em CDs ou impressos em papel. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, os trabalhos de identificação foram 

executados em um difratômetro de raios X marca Bruker, modelo D5000 com Difracplus, 

pertencente ao Departamento de Mineralogia e Petrologia do IGc-USP. Durante as análises 

os minerais foram pulverizados em um almofariz de ágata, prensados em uma lâmina de 

vidro e difratados com radiação CuKα = 1,54 Ǻ, ausência de filtro, com leituras no intervalo 

de 3 a 65⁰ (⁰2θ), com passo de 0,05⁰ (⁰2θ) e 1seg/cm por passo. 

 2.2.3 Microssonda Eletrônica 

 A microssonda eletrônica é um método analítico de grande importância na 

atualidade fornecendo análises pontuais de minerais. Trata-se de uma técnica não destrutiva 

que permite a visualização do material tornando possível desta forma uma correlação 

permanente entre os dados obtidos e outras propriedades da amostra que está sendo 
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analisada. A microssonda tem sido intensamente utilizada no estudo de intercrescimentos 

cristalinos, zoneamentos, além de análises químicas mineralógicas rotineiras. Informações 

gerais a respeito do método e de suas aplicações no campo da geologia podem ser obtidas 

em GOMES & GIRARDI (1973). 

 Durante a análise química pela microssonda, um canhão eletrônico emite um feixe de 

elétrons que incide sobre a superfície da amostra sob análise, a qual deve ter alto grau de 

polimento. Estes elétrons são absorvidos pela amostra que por sua vez emite raios X 

característicos, segundo a lei de Moseley, que são recebidos e analisados em 

espectrômetros aclopados ao conjunto. A obtenção de resultados quantitativos exige a 

realização de calibrações dos elementos a serem analisados através de uma amostra padrão, 

obedecendo à seqüência padrão-amostra-padrão. Dispondo-se de padrões adequados, 

podem ser obtidas análises com precisão da ordem de 5%. 

 No decorrer deste trabalho, a microssonda foi utilizada para analisar granadas e 

ilmenitas amostradas em 3 locais de ocorrência do conglomerado diamantífero. As granadas 

foram montadas levando-se em consideração a existência de 5 grupos de cores diferentes, 

ou seja, vermelha clara, vermelha escura, laranja, roxa e violeta. Foram escolhidos 12 grãos 

representativos de cada cor, tendo em vista a possibilidade de correlações futuras entre a 

composição e a cor macroscópica deste mineral. As ilmenitas foram escolhidas em número 

equivalente ao das granadas, sem contudo, haver distinção entre os espécimes. As análises 

químicas foram realizadas em um equipamento da marca Jeol Superprobe modelo JXA-8600, 

equipado com cinco espectrômetro WDS, um espectrômetro EDS, e sistema de automação 

NORAN-Voyager. Este aparelho está disponível no Laboratório de Microssonda Eletrônica do 

IGc/USP, sendo operado sob condições analíticas de 15kV de voltagem, 20 nA de corrente, e 

feixe eletrônico com diâmetro de 5μm para as granadas e 1μm para as ilmenitas. 

 2.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de produzir 

imagens de alta ampliação e resolução de até 300.000 vezes. As imagens fornecidas pelo 

MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a 

transcodificação da energia emitida pelos elétrons. Seu princípio de funcionamento consiste 
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na emissão de feixes de elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), 

mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KeV. A 

correção do percurso dos feixes de elétrons é realizada pelas lentes condensadoras que 

alinham os feixes em direção à abertura da objetiva. A objetiva ajusta o foco antes dos 

elétrons atingirem a amostra analisada. 

A incidência do feixe de elétrons no mineral promove a emissão de elétrons 

secundários e retroespalhados, bem como de raios X característicos e de 

catodoluminescência (REED, 1996). A imagem eletrônica de varredura representa em tons 

de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons secundários (SE – secondary electrons) e 

retroespalhados (BSE – backscattering) emitidos pelo material analisado. 

As imagens de SE fornecem detalhes da superfície ionizada do mineral em tons de 

cinza. Os tons mais claros podem representar as faces do mineral orientadas para o 

detector, bem como defeitos da metalização e bordas do mineral. A resolução obtida em 

imagens de SE corresponde ao diâmetro do feixe de elétrons incidente, e pode variar de 

acordo com as especificações do equipamento utilizado na análise. Outro condicionante de 

resolução para a imagem de SE são as condições de calibração do aparelho, tal como a 

intensidade da corrente e condições de vácuo.  

As imagens BSE, geradas pela emissão de elétrons retroespalhados, são 

representadas em tons de cinza, onde os tons claros correspondem às porções constituídas 

por elementos com número atômico médio relativamente maior do que aquelas com tons 

mais escuros. Contudo, a resolução da imagem por BSE é menor que a de SE, pois as regiões 

de back-scattering abrangem uma área maior que aquelas de liberação dos elétrons 

secundários na superfície analisada. O MEV pode ser acoplado com um sistema de EDS 

(Energy Dispersive System), possibilitando a determinação da composição qualitativa e 

semiquantitativa das amostras. O limite de detecção é da ordem de 1%, mas pode variar de 

acordo com as especificações utilizadas durante a análise, como o tempo de contagem, por 

exemplo.  

O microscópio eletrônico de varredura foi utilizado com o objetivo de fotografar as 

feições superficiais típicas dos diamantes, possíveis de serem encontradas nas diferentes 

superfícies cristalográficas deste mineral, incluindo regiões planas correspondentes às faces 
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octaédricas resultantes do crescimento cristalino, bem como superfícies abauladas 

produzidas por dissolução. Durante a parte experimental, foram selecionados alguns 

exemplares, contendo as microestruturas típicas observadas comumente em diamantes 

naturais. 

 Os diamantes estudados sofreram um processo de limpeza prévia, tendo sido 

imersos em acetona ((CH3)2CO) durante 25 minutos, e posteriormente 40 minutos em HCl a 

60 C⁰. Concluida a limpeza, os exemplares foram metalizados com ouro e montados em um 

suporte apropriado (Stabi) para as análises. 
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3. CONTEXTO TECTÔNICO E GEOLÓGICO REGIONAL  

 O contexto tectônico da região da Mina de Romaria está apresentado na Figura 3, 

onde estão presentes quatro unidades distintas: Cráton São Francisco, Faixa de 

Dobramentos Brasília, Bacias Sedimentares do Paraná e Sanfranciscana. Os terrenos 

cratônicos ocupam a porção nordeste da área, estando cobertos pelo Grupo Bambuí e Bacia 

Sanfranciscana. A Faixa Brasília ocupa a porção central da área sendo representada por um 

pacote de metamorfitos de fácies de xisto-verde a anfibolito, estendendo-se de SE a NW da 

área. A sinéclise do Paraná, situada a SW é constituída por um espesso pacote de rochas 

sedimentares, depositadas sobre uma vasta região da Plataforma Sul-Americana durante o 

Paleozóico e o Mesozóico, associadas ao maior derrame de lavas basálticas do planeta. A 

Bacia Bauru por sua vez, de idade Cretácea Superior, é formada predominantemente por 

rochas arenosas que se depositaram nas porções centrais da Bacia do Paraná, na depressão 

gerada pela subsidência das lavas. Como se pode observar pela Figura 4, a Mina de Romaria 

está posicionada sobre litologias da Bacia Bauru.  

3.1 Cráton do São Francisco  

 O Cráton do São Francisco ocupa uma área de aproximadamente 680.000 km2, 

estendendo-se pelos Estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. É constituído por um 

embasamento arqueano consolidado há 2,6 Ga, que se estabilizou após o término do evento 

Transamazônico. Sobre ele assentam-se as coberturas metasedimentares dos Supergrupos 

Espinhaço (Neoproterozóico) e São Francisco (Paleo-Mesoproterozóico), os quais 

apresentam deformação e metamorfismo incipientes. Está unidade tectônica é circundada 

por um conjunto de cinturões ou faixas dobradas brasilianas vergentes para o seu interior, 

que são as Faixas Brasília, Araçuaí, Rio Preto, Riacho do Pontal e Sergipana (ALKMIM, 2004; 

ROMEIRO SILVA & ZALÁN, 2005). 

 O Cráton do São Francisco ocorre na porção nordeste da área de estudo, estando 

coberto por rochas metassedimentares do Grupo Bambuí, o qual será abordado no ítens 

subsequentes. Os limites do Cráton mostrados na Figura 3 foram estabelecidos por ALKIMIN 

et al. (1993) , ampliando consideravelmente para oeste a área de ocorrência cratônica em 

relação aos limites antigos de ALMEIDA (1977). Os limites do Cráton é de suma importância 
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no que diz respeito à geologia do diamante. Conforme JANSE (2007), as áreas cratônicas 

possuem zoneamentos com idades distintas e peculiaridades geológicas mais ou menos 

favoráveis a ocorrência de fontes primárias de diamante. Segundo JANSE (2007), os núcleos 

cratônicos mais antigos, denominados Árcons, com idades superiores a 2,5 Ga são as regiões 

mais estáveis e que possuem mais chances de conter kimberlitos mineralizados. Os terrenos 

situados entre 2,5 a 1,6 Ga são denomimados Prótons e favorecem a intrusão de corpos 

lamproíticos. Os terrenos mais novos que 1,6 Ga são denominados Téctons e não são 

favorecidos à presença de kimberlitos mineralizados.  

3.2 Faixa Brasília 

 Conforme está mostrado na Figura 3, a Faixa Brasília é constituída por um cinturão de 

rochas metamórficas de orientação NW-SE, com 1.000 km de extensão e 200 km de largura 

aproximadamente. A Faixa Brasília (FUCK, 1994; DARDENNE, 2000) é definida como o 

conjunto de terrenos e escamas de empurrão de escala crustal que convergiram para leste 

contra o Cráton do São Francisco (ALMEIDA et al., 1980). A sua compartimentação tectônica 

é marcada por dois ramos de orientação distinta e estilos metamórfico-deformacionais 

contrastantes: a Faixa Brasília Setentrional (FBS), de orientação NE, e a Faixa Brasília 

Meridional (FBM), de orientação NW (ARAÚJO FILHO, 2000). Esses dois ramos se encontram 

na altura do paralelo de Brasília (~15⁰46’) formando a Megaflexura dos Pireneus (COSTA & 

ANGEIRAS, 1971), marcada por lineamentos com nítida orientação E-W. A geometria 

resultante da Faixa Brasília apresenta uma pronunciada concavidade voltada para leste, em 

conformação a uma protuberância no contorno original da margem do paleocontinente São 

Francisco. Na área da megaflexura dos Pireneus, estruturas deformacionais presentes da FBS 

são mais jovens e se sobrepõe às estruturas relacionadas ao empilhamento de nappes 

observado na FBM. Seguindo essa conceituação, a descrição da Faixa Brasília se iniciará 

abaixo pela compartimentação do segmento setentrional (FBS), seguido pelo meridional 

(FBM). 
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Figura 3: A posição da Mina de Romaria em relação às principais unidades 
tectônicas regionais: Bacia do Paraná, Faixa Brasília e Cráton do São Francisco.
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3.2.1 Faixa Brasília Setentrional 

A arquitetura da Faixa Brasília Setentrional (FBS) é marcada pela existência de vários 

compartimentos nos quais variam, substancialmente, os materiais envolvidos, os graus de 

metamorfismo, além dos estilos estruturais. Adicionalmente, a FBS exibe feições originais 

das unidades, com estruturas primárias quase sempre preservadas, assim como suas 

relações de contato. 

Na região a única unidade representante desse compartimento tectônico é o Grupo 

Paranoá, que aflora em volta da intrusão carbonatítica de Serra Negra. 

3.2.1.1 – Grupo Paranoá  

O Grupo Paranoá apresenta uma seqüência sedimentar de margem passiva, 

composta principalmente por psamitos, pelitos e carbonatos (DARDENNE, 2000).  

Segundo DARDENNE (2000), as idades sugeridas para a sedimentação do Grupo 

Paranoá, a partir da caracterização de estromatólitos, estão situadas entre 1,2 Ga a 900 Ma, 

que é o intervalo observado entre a deposição dos grupos Araí e Bambuí. Observa-se uma 

grande variação de litotipos nas unidades superiores, o que sugere sedimentação em 

ambiente com grandes variações de maré. 

3.2.2 Faixa Brasília Meridional 

A FBM tem estilo tectônico definido pelo empilhamento de extensas nappes de 

cavalgamento subhorizontais formadas predominantemente por rochas da margem passiva 

sanfranciscana, empurradas em direção ao Cráton do São Francisco por volta de 640 Ma. No 

seu conjunto, o grau metamórfico e a intensidade da deformação ligada ao cisalhamento de 

baixo mergulho aumentam consideravelmente, porém não continuamente, da área 

cratônica até a zona mais interna da faixa, passando pelas zonas de antepaís e externa. Nos 

seus estágios mais tardios, a deformação passa para um estilo dominado por dobramentos 

mais abertos associados a falhas transcorrentes sinistrais de direção NW-SE, que 

fragmentaram a FBM nos segmentos deslocados Luminárias, Passos, Tapira e Araxá-Goiânia 

(DARDENNE, 2000). 
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O empilhamento tectônico e a intensa deformação na FBM tornam difíceis as 

tentativas de correlações diretas entre as unidades litoestratigráficas das diferentes 

escamas. Entretanto, a faciologia sedimentar e as características 

geoquímicas/geocronológicas apontam para a ambientação de margem passiva. 

Na região de Romaria, as unidades que compõem esse compartimento tectônico são 

representadas pelos Grupos Bambuí, Vazante, Canastra, Ibiá e Araxá. 

3.2.2.1 Grupo Bambuí 

 O Grupo Bambuí é composto por uma sucessão de rochas marinhas carbonáticas e 

pelíticas, que nas bordas da bacia e no topo, passam a conglomerados e arenitos, 

respectivamente (DARDENNE, 1978). Registra uma generalizada transgressão marinha e 

marca o comportamento flexural de antepaís que o interior cratônico passou a exibir como 

resposta à sobrecarga criada pelo desenvolvimento dos cinturões orogênicos brasilianos à 

sua volta, iniciando-se pelo desenvolvimento da Faixa Brasília.  

Segundo DARDENNE (2000), a litoestratigrafia do Grupo Bambuí é divida em seis 

formações: Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade 

e Três Marias. Essa seqüência encontra-se mais ou menos constante através dos estados de 

Goiás, Minas Gerais e Bahia, apesar das variações de tamanho das lentes carbonatadas 

calcárias e/ou dolomíticas, e da espessura relativa das diversas formações. O grupo recobre 

em discordância tanto o embasamento como os metassedimentos do grupo Paranoá. 

A Formação Jequitaí, localizada na base do Grupo Bambuí, representa um episódio 

glacial evidenciado pela presença de diamictitos com seixos de litologias variadas em matriz 

carbonática. A Formação Sete Lagoas é composta por folhelhos e margas na base e calcários 

e dolomitos no topo. A Formação Serra da Santa Helena é composta por siltitos e folhelhos 

com intercalações de arenitos finos. A Formação Lagoa do Jacaré compreende siltitos e 

calcários argilosos, com intercalações de calcários oolíticos e pisolíticos. A Formação Serra da 

Saudade é composta por folhelhos, argilitos e ritmitos que gradam para siltitos arcoseanos. 

A Formação Três Marias é composta por arcóseos, grauvacas e siltitos em contato 

concordante transicional sobre as rochas da Formação Serra da Saudade. 
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3.2.2.2 Grupo Vazante 

Localizado na porção centro-norte da área de estudo, o Grupo Vazante, é constituído 

por uma espessa seqüência marinha argilo-dolomítica, que ocorre numa faixa de mais ou 

menos 250 km de extensão. Possui orientação geral norte-sul, estendendo-se pela área 

compreendida entre as cidades de Coromandel, Lagamar, Vazante, Paracatu e Unaí. Os 

depósitos mais importantes de chumbo e zinco do Brasil, representados pelas minas de 

Vazante e Morro Agudo, estão contidos nas formações dolomíticas do Grupo Vazante 

(SOUZA, 1997). 

Este grupo é divido em sete formações, denominadas da base para o topo: Retiro, 

Rocinha, Lagamar, Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro do Calcário e Lapa 

(DARDENNE et al., 1998). A Formação Retiro é constituída por quartzitos em parte 

conglomeráticos, intercalados com níveis pelíticos ardosianos. A Formação Rocinha é 

composta na base por uma seqüência rítmica arenosa e pelítica, e na sua porção superior 

por um pacote espesso de ardósias e metassiltitos intercalados. Possui grande importância 

econômica por hospedar os depósitos de fosfatos da Rocinha, constituídos essencialmente 

por fosfarenitos. A Formação Lagamar em sua porção basal é constituída por 

metaconglomerados, quartzitos, metassiltitos e ardósias, os quais são sobrepostos por 

brechas dolomíticas e dolomitos estromatolíticos. A Formação Serra do Garrote é 

constituída por um espesso pacote com intercalações de quartzitos. A Formação Serra do 

Poço Verde constituí uma seqüência dominantemente dolomítica. A Formação Morro do 

Calcário é caracterizada pela presença de dolomitos estromatolíticos constituindo 

biostromos e biohermas. A Formação Lapa é constituída de filitos carbonosos, metassiltitos 

carbonáticos, dolomitos e quartzitos. 

A idade do Grupo Vazante é ainda indefinida. As informações fornecidas pelos 

estromatólitos colunares do tipo Conophyton indicam um intervalo de tempo mais amplo 

(1350 a 650 Ma) com concentração entre 1350 e 950 Ma (DARDENNE et al., 1998), o que 

permitiria uma correlação com o Grupo Paranoá que apresenta estromatólitos do mesmo 

tipo. Por outro lado, a descoberta de diamictitos na base da seqüência, muito semelhante 

aos encontrados na Formação Jequitaí favorece uma correlação com o Grupo Bambuí.  
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3.2.2.3 Grupo Canastra  

O Grupo Canastra, que foi definido originalmente por BARBORSA et al. (1970), ocupa 

a porção mais externa da Faixa Brasília, estendendo-se para o sul, desde as imediações de 

Brasília até a Serra da Canastra, a oeste de Bambuí, aflorando em uma extensão de 

aproximadamente 650 km. Encontra-se em contato tectônico com o grupo Araxá e Ibiá, 

sendo difícil a reconstituição das relações de contato originais com estes grupos, pois estão 

estruturados em três lascas tectônicas, separadas entre si por falhas de empurrão.  

Este Grupo, que compreende a lasca tectônica inferior, é uma seqüência de 

metassedimentos detríticos representados por quartzitos e filitos, estes em grande parte 

carbonosos, e com fácies carbonatadas subordinadas. Encontra-se metamorfisado em 

condições de fácies xisto verde (zonas da clorita até granada).  

O Grupo Canastra representa parte de uma bacia de margem passiva, aberta no fim 

do mesoproterozóico, com expressão predominante a sul de Brasília e guarda relações de 

contato com o Grupo Araxá. Segundo PIMENTEL et al. (1999), esta abertura se deu em torno 

de 1.300 Ma. 

FREITAS-SILVA & DARDENNE (1994) apresentam uma definição mais atualizada do 

Grupo Canastra, no qual este grupo é divido em três formações. 

A Formação Serra do Landim é a unidade basal, sendo composta por calci-filitos e 

calci-xistos, tendo aproximadamente 250 m de espessura. A Formação Paracatu é 

constituída por filitos e xistos carbonosos contendo ocorrências econômicas de ouro. A 

Formação Chapada dos Pilões, composta por quartzitos e filitos, forma com a Formação 

Paracatu, uma seqüência indicativa de um megaciclo regressivo (DARDENNE, 2000). 

3.2.2.4 Grupo Araxá 

Esta unidade foi descrita por BARBOSA et al. (1970) como sendo constituída 

principalmente por mica xistos, anfibolitos e quartzito, apresentando localmente 

granoditóides e corpos pegmatíticos que se encontram hospedados nos mica xistos e 



25 

 

anfibolitos. O Grupo está tectonicamente alocado sobre o Grupo Ibiá, sendo recoberto pelos 

arenitos da Formação Botucatu e basaltos da Formação Serra Geral, da Bacia do Paraná.  

  As unidades que compõe o Grupo Araxá têm origem tanto sedimentar – mica xistos 

e quartzitos, quanto magmática – anfibolitos – e devido à complexidade estrutural se torna 

difícil sua separação em formações. SEER et al. (2001) sugere que o termo “Grupo Araxá” 

seja restrito apenas ao conjunto de rochas ígneas, que representam fragmentos de crosta 

oceânica. 

Os mica xistos são compostos por quartzo, muscovita, biotita, almandina tendo como 

minerais acessórios magnetita, rutilo, cianita e estaurolita. Alguns mica xistos apresentam 

fenocristais de quartzo e feldspato, sendo interpretados como derivação de protólitos 

vulcânicos ácidos. Outros mica xistos são provenientes de granitos cisalhados (LEONARDOS 

& MEYER, 1991). Os granitóides apresentam se foliados sendo provenientes de granitos e 

granodioritos. São compostos por quartzo, microclínio, oligoclásio, biotita e localmente por 

granada almandina.  

Os anfibolitos encontram-se intercalados com os mica xistos e são constituídos 

principalmente por hornblenda e plagioclásio, apresentando magnetita, pirita e quartzo em 

menor freqüência de forma disseminada. Porfiroblastos de granada almandina são 

localmente freqüentes.  

3.2.2.5 Grupo Ibiá  

BARBOSA et al. (1970), introduziu na literatura geológica a Formação Ibiá para 

designar o conjunto de rochas xistosas que ocorrem nas proximidades de Ibiá (MG), tendo 

sido interpretadas como provenientes da erosão do Grupo Canastra.  

PEREIRA (1992) elevou esta formação à categoria de grupo, caracterizando-o como 

uma seqüência glaciogênica, composta pelas Formações Cubatão e Rio Verde. 

A Fomação Cubatão é constituída por um pacote de diamictitos tendo como 

embasamento os sedimentos do Grupo Canastra. A Formação Rio Verde é composta por 

pelitos carbonáticos depositados em ambiente glácio-marinho. 
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3.3 Bacia do Paraná 

 A Bacia do Paraná, localizada na região centro-leste da América do Sul, cobre uma 

área de aproximadamente 1.400.000 km2, sendo 1.100.000 km2 no Brasil, com o restante 

estendendo-se pela Argentina, Uruguai e Paraguai (MILANI, 1994). É constituída por um 

espesso pacote de rochas sedimentares depositadas durante o Paleozóico e o Mesozóico, 

associadas ao maior derrame de lavas basálticas do planeta representado pela Formação 

Serra Geral (MILANI, 1997). 

 No território brasileiro, a Bacia do Paraná cobre parte dos Estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Possui formato alongado na direção NE-SW onde alcança cerca de 1.700 km de 

extensão, com uma largura média de 900 km. O nome é derivado do Rio Paraná que tem seu 

curso paralelo ao eixo de deposição da bacia por cerca de 1.500 km (ZALAN et al., 1990).  

 A evolução geológica desta bacia foi complexa e controlada por fatores climáticos e 

tectônicos. Durante o Paleozóico houve a deposição de três seqüências sedimentares de 

caráter transgressivo-regressivo, controladas por variações do nível do mar, glaciação e 

movimentos tectônicos. O Mesozóico está representado por duas seqüências sedimentares 

continentais, sendo uma de ambiente desértico, e outra de natureza fluvial/eólica, 

intercaladas entre pacotes de rochas basálticas (MILANI, 1997). 

 A origem das lavas está relacionada aos processos tectônicos responsáveis pela 

ruptura do continente Gondwana, que provocou a separação entre a America do Sul e a 

África, e a conseqüente abertura do Oceano Atlântico. Este fato gerou o intenso vulcanismo 

fissural de natureza basáltica, que cobre 75% da porção brasileira da bacia, podendo 

alcançar até 2.000 m de espessura. A espessura total de rochas vulcânicas e sedimentares 

intercaladas podem atingir até 8.000 m nas porções centrais da bacia (MILANI, 1997; ZALAN 

et al., 1990). 

 Na região de Romaria, estão presentes apenas rochas pertencentes ao Grupo São 

Bento, que é constituído pelas Formações Serra Geral e Botucatu, e Grupo Bauru, 

constituído pela Formação Uberaba. 
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 3.3.1 Grupo São Bento  

O Grupo São Bento é composto por rochas vulcânicas e eólicas que ocorrem em toda 

a Bacia do Paraná. Na região, as rochas que fazem parte deste grupo pertencem às 

Formações Botucatu e Serra Geral. 

Formação Botucatu: é constituída por arenitos bem selecionados, apresentando 

estratificações cruzadas de pequeno a médio porte, do tipo tangencial. Formam expressivos 

pacotes arenosos, com camadas de geometria tabular ou lenticular, espessas, que podem 

ser acompanhadas a grandes distâncias. Os contatos da Formação Botucatu com as rochas 

basálticas da Formação Serra Geral, que lhe sobrepõe, e com o embasamento local, são 

discordantes (ZALAN et al., 1990). 

Formação Serra Geral: é constituída por uma sucessão de derrames de lavas 

basálticas, contendo domínios subordinados intermediários e ácidos. Geralmente, apresenta 

padrões complexos de faturamento, sendo freqüente a presença de disjunções colunares. O 

contato da Formação Serra Geral com as unidades sedimentares mais antigas da Bacia do 

Paraná é determinado por discordância. Este magmatismo representa o encerramento da 

evolução gondwânica da Bacia do Paraná. Os basaltos desta formação foram intensamente 

estudados nos últimos anos do ponto de vista químico; os resultados destas pesquisas estão 

condensados em PICCIRILLO & MELFI (1990). 

  3.3.2 Grupo Bauru 

 O Grupo Bauru localiza-se na região sudeste brasileira ocupando uma área de 

aproximadamente 330.000 km2, distribuindo-se sobre o centro-oeste de São Paulo, nordeste 

de Mato Grosso, sul de Goiás e oeste de Minas Gerais. Esta Bacia desenvolveu-se durante o 

Cretáceo Superior a partir da superposição de processos tectônicos de abatimento sobre a 

porção centro-norte da Bacia do Paraná, decorrente dos efeitos da separação entre os 

continentes africano e brasileiro (BATEZELLI, 2003). 

 O Grupo Bauru é constituído por rochas terrígenas e carbonáticas depositadas em 

ambientes fluvial, eólico e lacustre, sob condições de clima árido e semi-árido, com marcada 

sazonalidade, onde os períodos de seca alternavam-se com chuvas torrenciais. 
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 Na região de Romaria, o Grupo Bauru, representado pela Formação Uberaba, foi 

detalhadamente estudada por HASUI (1968 e 1969). Segundo este autor a Formação 

Uberaba é composta por uma seqüência vulcanoclástica de conglomerados homogêneos, 

conglomerados arenosos, arenitos conglomeráticos e arenitos finos. O conglomerado 

diamantífero basal, conhecido localmente pela denominação Tauá, é interpretado como 

sendo a base desta formação na região. FERREIRA Jr. (1996) elaborou um modelo 

diagenético e deposicional para a Formação Uberaba na região do Triângulo Mineiro, 

englobando a região de Romaria. GRAVINA et al. (2002), estudaram arenitos das Formações 

Uberaba e Marília (Grupo Bauru), baseando-se nos argilominerais e elementos terras raras 

presentes na matriz destas rochas. Neste trabalho os referidos autores destacaram as 

características vulcânicas presentes na Formação Uberaba, ausentes por sua vez na 

Formação Marília. Contudo, na Carta Geológica do Brasil ao Mileonésimo, publicada pela 

CPRM (2004), a região de Romaria está contida na área da Formação Marília, em 

contrarianso os trabalhos anteriores mencionados, e também os dados levantados no 

decorrer deste trabalho. 

 Segundo BATEZELLI (2003), uma das principais características da Formação Marília no 

Triângulo Mineiro é o alto conteúdo de cimento carbonático (CaCO3) nas litologias presentes 

nessa formação, motivo pelo qual tem sido explorada como matéria-prima para a fabricação 

de cimento Portland, e como corretivo de acidez do solo na região de Ponte Alta. Segundo 

FERNANDES (1998), a Formação Marília é constituída por uma sequência de arenitos 

calcíferos, conglomerados e paraconglomerados carbonáticos, calcários homogênios, 

brechas carbonáticas e lamitos, depositados em sistemas de rios entrelaçados, na porção 

mediana e distal de leques aluviais. 

 

3.4 Bacia Sanfranciscana 

 A Bacia Sanfranciscana é representada pelos Grupos Santa Fé depositado durante o 

Carbonífero, e Areado, Mata da Corda e Urucuia desenvolvidos durante o período Cretáceo. 

SGARBI et al. (2001) mostraram que o arcabouço geotectônico da região resultou de uma 
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série de eventos de subsidência termal que conduziram a deposição dos grupos Santa Fé, 

Areado e Urucuia, e a instalação do Grupo Mata da Corda.  

 Na área apresentada na Figura 4, afloram apenas rochas dos Grupos Areado e Mata 

da Corda, os quais serão descritos abaixo. 

 3.4.1 – Grupo Areado 

 O Grupo Areado foi caracterizado inicialmente como formação por BARBOSA (1965), 

tendo sido elevado à categoria de grupo por COSTA & GROSSI SAD (1968). Segundo SGARBI 

et al (2001), o Grupo Areado é uma seqüência sedimentar de estruturação complexa com 

grande variedade faciológica, sendo composto pelas Formações Abaeté, Quiricó e Três 

Barras. 

 A Formação Abaeté ocupa a base da seqüência, sendo constituída por 

conglomerados sustentados por matriz e clastos, provavelmente formados por rios efêmeros 

do tipo wadi, indicativos de ambiente desértico (SGARBI et al., 2001). A Formação Quiricó é 

composta por pelitos que recobrem a formação anterior, formados em lagos do tipo playa, 

apresentando bioturbações fósseis e icnofósseis variados . A Formação Três Barras constitui 

o topo deste grupo sendo composta essencialmente por arenitos depositados em ambientes 

flúvio-deltaico e fluvial meandrante (op. cit). 

 3.4.2 – Grupo Mata da Corda 

 O Grupo Mata da Corda vêm sendo estudado desde a primeira metade do século 

passado devido à ocorrência de diversos bens minerais em suas litologias. Além do 

diamante, amplamente distribuídos em sedimentos na rede de drenagem local, existem 

registros sobre a ocorrência de platina e ouro em vários locais da região BARBOSA et al. 

(1970). Este grupo é dividido nas Formações Patos e Capacete. 

 A Formação Patos é a unidade basal, sendo constituída por derrames e intrusões 

kamafugiticas. A Formação Capacete é constituída por sedimentos de leques aluviais e 

ambiente fluvial entrelaçado. 

 3.4.3 – Província Ígnea do Alto Paranaíba 
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 A Província Ígnea do Alto Paranaíba (PIAP) está localizada na borda NE da Bacia do 

Paraná sendo caracterizada por atividades magmáticas desenvolvidas durante o período 

Cretáceo, quando o soerguimento de um arco separou as bacias do Paraná e a 

Sanfranciscana (LEONARDOS & MEYER, 1991; ALMEIDA & SVISERO, 1991). Kimberlitos, 

carbonatitos e kamafugitos são os principais representantes desta manifestação, sendo este 

último grupo, o mais expressivo derrame deste tipo conhecido no mundo, com 

aproximadamente 23 km³ (SGARBI et al., 2001). 

 Segundo GIBSON et al. (1995) a província PIAP está relacionada à ascensão da Pluma 

Mantélica de Trindade, da mesma forma que os derrames basálticos da Bacia do Paraná, 

assim como todas as demais províncias alcalinas que circundam a referida bacia. Outros 

autores (BIZZI et al., 1995) sugerem que os magmas da PIAP tiveram como fonte a mesma 

pluma associada ao hot spot de Tristão da Cunha. 

 A PIAP abriga importantes depósitos minerais associados às intrusões, 

principalmente as carbonatíticas, de onde são extraídos os minérios de fosfato de Catalão, 

Salitre, Tapira, e o nióbio de Araxá. Minério de Ti e terras raras também são encontrados 

associados às intrusões de filiação carbonatítica. 

 Com relação às fontes primárias do diamante, atualmente são conhecidos apenas 

alguns kimberlitos mineralizados. Um destes corpos, conhecido pela denominação de 

Canastra (COOKENBOO, 2005), está aguardando autorização ambiental para entrar em fase 

de lavra. Dados relativos a minerais resistatos coletados em três dezenas de intrusões 

indicam a possibilidade de haver outros corpos mineralizados na região de Coromandel 

(SVISERO et al., 2005). 

3.4.4 Cobertura Laterítica 

A cobertura que predomina na área é composta por solos lateríticos, areno-argilosos 

e crostas limoníticas. O solo de um modo geral não dá indicações quanto a sua gênese, a não 

ser em certas áreas nas quais se apresenta estruturado e com a presença de mica e quartzo 

de veios, minerais resistentes ao intemperismo e freqüentes nas áreas do Pré-Cambriano. 
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A cor predominante do manto de intemperismo é avermelhada devido à presença de 

óxido de ferro abundante. Ocasionalmente, observa-se uma gradação de cor para o amarelo. 

A origem e a idade desta cobertura ainda não são bem conhecidas. Há autores que admitem 

que esse material nada mais é do que um depósito recente, sem qualquer relação com o 

material sotoposto; outros consideram este material um mero produto da alteração do 

Grupo Bauru (FELITTI & SVISERO, 1977).  
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Figura 4: Mapa Geológico Regional da região da Mina de Romaria. Adaptado de CPRM, 2004. 
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4. A MINA DE ROMARIA 

 A Mina de diamantes de Romaria constitui um dos mais conhecidos centros de 

exploração do diamante no Brasil. Neste local, o diamante é encontrado em um 

conglomerado situado na base da Formação Uberaba, o qual, vem sendo explorado desde  a 

metade do século dezenove. Com já foi informado, este local é um dos poucos pontos no 

país onde o diamante não é de origem aluvionar, sendo lavrado a partir de um 

conglomerado cretáceo. Apesar do Brasil ter sido o maior produtor de diamante até o final 

do século dezenove, não existe até hoje extração a partir de fontes primárias (kimberlito, ou 

lamproíto). Segundo HUSSAK (1894), a exploração do diamante de Romaria teria se 

iniciado por volta de 1867. Contudo DES GENETTES (1859), visitando os garimpos da região 

em torno de Estrela do Sul (na época denominada Bagagem), afirma que o diamante foi 

descoberto no rio Bagagem, em 1722, pelo explorador paulista João Leite da Silva Hortis, 

genro de Bartolomeu Bueno da Silva, bandeirante famoso que os indígenas denominavam 

de Anhanguera. Desta forma é bem provável que os garimpeiros já tivessem encontrado 

nessa época os garimpos de Romaria, considerando que os mesmos se encontram apenas 20 

km rio acima da ocorrência de Estrela do Sul.  

 Tudo indica que a exploração era altamente lucrativa, pois o local tornou-se famoso a 

ponto de atrair grande número de pesquisadores e viajantes, os quais no período entre o 

final do século dezenove e princípio do século vinte, visitaram o local e apresentaram os 

primeiros trabalhos referentes à geologia da área. Outros trabalhos pioneiros importantes 

realizados na área incluem os de CAMPOS (1891), HUSSAK (1891), PORCHERON (1903), 

HUSSAK (1906) e DRAPER (1911).  

 Um dos fatores que provavelmente influiu no desenvolvimento da garimpagem na 

região foi a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, período em que muitas  pessoas 

abandonaram suas bases fixas para não se alistarem. Durante a fuga, muitos garimpeiros 

que trabalhavam em jazidas diamantíferas na Bagagem, atual cidade de Estrela do Sul (MG), 

embrenharam se nos sertões ao redor da cidade, dando prosseguimento ao trabalho que 

tradicionalmente desenvolviam, encontrando diamantes em outros locais. 
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 Assim, em janeiro de 1867, um garimpeiro de nome Sebastião (VIEIRA, 1921), 

descobriu diamante no gorgulho da encosta do córrego Água Suja. Em pouco tempo ocorreu 

o adensamento populacional na área, dando origem ao povoado da Água Suja. A produção 

de diamante aumentou nos anos seguintes, sendo sua extração feita de forma manual, ou 

pouco mecanizada de forma semelhante ao sistema de lavra de ouro utilizado na Califórnia, 

Estados Unidos.  

 Segundo HUSSAK (1894), o primeiro proprietário de toda a jazida de Romaria foi o Sr. 

A. Arena, o qual extraia diamante da área através da empresa A. Arena & Co., utilizando um 

jato hidráulico (little giant), que possibilitava o desmonte de aproximadamente 600 m3 de 

minério em 10 horas de trabalho. Posteriormente, em 1900, a empresa Thiem & Cia adquire 

toda a Mina da Água Suja, organizando os métodos de exploração do diamante. Em 1903, 

criou-se em Londres a empresa The Agua Suja Mining Company Limited, designada para 

explorar a mina. Esta empresa fez grandes investimentos em bombas hidráulicas, 

maquinários para a separação dos diamantes semelhantes aos utilizados por companhias 

inglesas de mineração na Colônia do Cabo da Boa Esperança. Além disso, a empresa 

construiu também uma pequena usina hidrelétrica que fornecia energia tanto para as 

máquinas utilizadas na mina, quanto para a cidade de Água Suja. Pouco depois de 1910 

(VIEIRA, 1921), a empresa se desfez entrando em liquidação, surgindo em seu lugar a Agua 

Suja Realization Syndicat que adquiriu maquinários mais adaptados à natureza do depósito.

 Nos anos de 1914 e 1915 a mineração enfraqueceu na região devido à suspensão dos 

trabalhos desta companhia, incentivando a emigração dos moradores de Água Suja em 

busca de trabalho em outras áreas. 

 Em 1921, a empresa The Agua Suja Mining Company Ltd. foi substituída por um 

condomínio chamado de Condomínio Água Suja, que operou a mina entre 1921 a 1931. Em 

1935, o Condomínio Água Suja se organizou como sociedade comercial sob a denominação 

de Melhoramentos Fazenda Marrecos Ltda (Mefama). Em 18 de novembro de 1937, a 

Mefama passou a ser a detentora do Manifesto de Lavra detendo todos os direitos 

minerários e a propriedade do solo, conforme registro no Departamento Nacional de 

Indústria e Comércio, sob número 133-280. 
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 Em 12 de agosto de 1969, a empresa Extratífera de Diamantes do Brasil (EXDIBRA) 

assina um contrato com a Mefama, tornando-se detentora dos Direitos Minerários do 

Manifesto de Lavra nº 778, da Mina de diamantes de Romaria.  

 Desde 1984 a jazida encontra-se inativa, sob o controle do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), devido à existência de um débito relativo a 

um empréstimo feito pela empresa EXDIBRA, com o BNDES. Desde então, as instalações da 

empresa, a planta de lavagem e concentração do conglomerado bem como outros 

equipamentos usados, estão literalmente abandonados e deteriorando-se sob a ação do 

tempo. Em decorrência dessa situação de abandono, os afloramentos trabalhados nas 

Frentes de Lavra operadas até o início dos anos oitenta sofreram a ação dos processos 

erosivos e atualmente encontram-se destruídos ou cobertos por lama, dificultando as 

observação das relações geológicas entre as unidades. 

 A Figura 5 mostra a localização da Mina de Romaria, situada na porção norte 

noroeste do perímetro urbano da referida cidade, bem como a área correspondente ao 

chamado Manifesto de Lavra da EXDIBRA. O manifesto de mina é um título que dá o direito 

de propriedade do subsolo a seu titular. Foi instituído na Constituição Republicana de 1891, 

com o regime de acessão, que assegurava ao superficiário a titularidade não só do solo, mas, 

também, recursos minerais existentes em seu interior (CALÓGERAS, 1904). A partir da 

Constituição de 1934, o solo foi separado do subsolo. Portanto as minas que já tivessem sido 

manifestadas no tempo legal, continuariam com a propriedade do subsolo, enquanto as 

novas, após 1934, pertenceriam à União, e seriam as minas concedidas, pois dependeriam 

da concessão do Governo Federal. As constituições que se seguiram mantiveram a 

separação entre solo e subsolo, e asseguraram o direito imobiliário de quem já tinha o 

manifesto de mina.  Obeserva-se na Figura 5 que a área lavrada ao longo da vida útil da 

mina corresponde à apenas uma pequena fração da área total do Manifesto. Desde a 

interrupção da lavra em 1984, diversas empresas tentaram retomar as atividades no local, 

mas esbarraram sempre com a dívida antiga da EXDIBRA ainda pendente junto ao BNDES. 

 Neste capítulo serão discutidas as características geológicas dos vários tipos 

litológicos presentes no local. Paralelamente, serão revisitadas e descritas todas as Frentes 

de Lavra, em número oito, trabalhadas ao longo do tempo de vida útil da mina, que cobre  
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Figura 5: Delimitação da área correspondente ao Manifesto de Lavra da Extratifera de Diamantes do Brasil (EXDIBRA). 
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um período de aproximadamente um século. Ao final é apresentado um mapa geológico que 

reúne informações anteriores de ISOTTA (1969), BARBOSA et al. (1970) e SVISERO et al. 

(1981), com as infomações obtidas nos últimos anos pelas empresas Inhaúma Mineração 

Ltda e Omega Gama Mineração Ltda. A primeira realizou pesquisa mineral no final dos anos 

oitenta, na região compreendia entre a Mina de Romaria e os aluviões garimpados em torno 

de Estrela do Sul. Segundo SOUZA (1991), os teores determinados no conglomerado em 

vários pontos escolhidos, a priori, pela empresa, foram considerados pouco expressivos para 

motivar a instalação de uma planta de beneficiamento do minério. A Cata do Sarkis (Figura 

5), aberta durante esta ocasião, foi um dos pontos amostrados no decorrer deste trabalho 

com a finalidade de correlacionar informações deste local com dados referente as Frentes de 

Lavra da Mina de Romaria.  

 A empresa Omega Gama Mineração Ltda. foi a mais recente tentativa de viabilizar 

uma possível extração econômica do diamante em uma escala maior do que todas as demais 

operadas anteriormente no local. Durante a fase de pesquisa foram efetuadas amostragem 

no conglomerado e também pesquisados possíveis alvos de fontes  primárias nas áreas 

adjacentes a Mina de Romaria. Todos esses trabalhos, realizados no período 2003-2008, 

foram interrompidos em funções da crise econômica internacional que afetou fortemente o 

valor dos produtos minerais (commodities) em todos os países do mundo. O autor desta 

dissertação, participou das pesquisas realizadas pela empresa Omega Gama Mineração  no 

decorrer do ano de 2007, tendo obtido durante este período, parte dos resultados 

apresentados neste trabalho. 

4.1 Geologia da Mina de Romaria 

Conforme visto na Figura 5, a Mina de Romaria está localizada na Fazenda Marrecos, 

entre os meridianos 222300-23700 e paralelos 7906000 – 7915800 (UTM), a noroeste da 

cidade de Romaria, Comarca de Monte Carmelo, MG. A área está situada na borda NE da 

Bacia do Paraná, na margem direita do vale do Rio Bagagem e sobre a Formação Botucatu 

(Juro-Cretáceo) e rochas do Grupo Bauru (Cretáceo Superior).   

A geologia da mina é relativamente monótona, ocorrendo um número reduzido de 

tipos litológicos, representados por mica xistos e diques de anfibolito do Grupo Araxá, 
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arenitos da Formação Botucatu, conglomerados da Formação Uberaba, além de uma 

cobertura argilo siltosa regional intensamente lateritizada. 

 As observações geológicas apresentadas a seguir, foram realizadas principalmente 

na porção central da área do Manifesto de Lavra (Figura 5), situada entre os vales do 

Córrego Água Suja e Ribeirão dos Marrecos. Contudo, a ênfase maior foi direcionada para as 

antigas Frentes de Lavra abertas pela EXDIBRA, onde estão expostos os melhores 

afloramentos, os quais apesar da interrupção dos trabalhos de lavra por duas décadas, ainda 

permitem observações claras das relações entre as unidades geológicas encontradas na 

mina.  

A Figura 6 apresenta um mapa com as 8 Frentes de Lavras (FL-1 a FL-8) mineradas até 

a interrupção dos trabalhos em 1984, o qual está acompanhado por fotografias panorâmicas 

identificadas pelas letras de A a H, que ilustram o estágio atual dos respectivos locais.  Entre 

as principais feições ilustradas destacam-se: A) Paleocanais lavrados na FL-1; B) Cobertura 

laterítica na FL-2; C) O contato entre o mica xisto Araxá e o arenito Botucatu FL-3; D) O vale 

do Córrego Água Suja na FL-4; E) O garimpo do Roque na FL-5; F) Secção indo do 

embasamento na parte inferior até a cobertura laterítica no alto da foto na FL-6; G) Pedreira 

de arenito Botucatu na FL-7; H) O garimpo Edson Pires na FL-8. 

Os levatamentos das Frentes de Lavra foram complementados por observações em 

cortes de estrada, em vales de drenagens, e em algumas novas catas exploratórias de 

pesquisa abertas nos últimos anos por empresas de mineração que atuaram na região. 

De um modo geral o contato entre rochas do Pré-Cambriano e os sedimentos 

Cretáceos na maioria das vezes é evidenciado pela quebra de topografia, e também por 

mudanças texturais e estruturais do solo. Os sedimentos apresentam topografia plana, ao 

passo que as rochas pré-cambrianas formam relevo acidentado com inúmeras ravinas. Em 

locais de difícil acesso, vegetação densa ou ainda ausência de afloramentos, o contato foi 

inferido.  
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Figura 6: Mapa de localização das Frentes de Lavra (FL-1 a FL-8) operadas pela Extratífera de diamantes do 
Brasil (EXDIBRA), acompanhado das respectivas fotografias ilustrativas mostradas na página seguinte e 
identificadas pelas letras de A a H. 
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As unidades geológicas presentes na área estão apresentadas no mapa geológico da 

Figura 7. Os ítens subseqüentes reúnem de forma condensada as principais características 

dos diversos tipos litológicos existentes na área. 

4.2.1 Grupo Araxá 

O embasamento cristalino na área é representado pelo Grupo Araxá, o qual é 

constituído por mica xistos e estaurolita xistos, contendo intercalações de metabasitos e 

veios pegmatíticos constituídos por feldspato, quartzo e muscovita, apresentando também 

intrusões de rochas básicas/ultrabásicas tais como gabros e piroxenitos, do Pré-Cambriano 

Superior. Durante o mapeamento regional executado no final dos anos setenta, FELITTI & 

SVISERO (1977) encontraram berilo verde e turmalina preta em alguns desses veios 

pegmatóides, em cortes da estrada para Patrocínio, nas proximidades da cidade de Celso 

Bueno. 

Os mica xistos são constituídos por muscovita, apresentando coloração cinza a roxa, 

e dependendo do estado de alteração cor vermelha acentuada conforme pode ser visto na 

Fotografia 6. Ocorre também de forma subordinada granada, estaurolita e cianita, 

constituindo uma paragênese indicativa de grau de metamorfismo de médio a alto. Os 

metabasitos são representados por anfibolitos, que geralmente apresentam-se recobertos 

por película de coloração verde clara resultante da alteração química da rocha, conforme 

mostrado na Fotografia 7.  

Medidas efetuadas na área evidenciaram que a xistosidade varia de NW a W-NW 

com mergulho constante para SW. Na parte sul e centro-norte da área, os mica xistos 

apresentam-se crenulados evidenciando a ação de pelo menos dois esforços tectônicos. As 

análises de fotografias aéreas mostraram variações na xistosidade próximo aos lineamentos 

nos quais se acham encaixados os Córregos Água Suja, Vereda e Marrecos. Estas lineações 

podem representar alinhamentos estruturais constituídos por zonas de fraturas pré 

cambrianas, que teriam sido reativadas no Cretáceo Superior.  
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Figura 7: Mapa geológico local da Mina de Romaria destacando-se as oito Frentes de Lavra mineradas pela EXDIBRA. 
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A existência destas zonas de fraturas é responsável também pela ocorrência de um 

grande número de corpos de rochas básicas e ultrabásicas intrudidos na área ao longo 

destas zonas de fraqueza conforme descrito por FELITTI & SVISERO (1977).Outra feição 

estrutural bem evidenciada são as juntas, com direções variando entre NE-NW, sendo que os 

seus mergulhos são verticais a sub-verticais. Elas poderiam estar relacionadas a 

acomodações do embasamento cristalino, ou a possíveis corpos intrusivos em subsuperfície. 

Os metabasitos, em sua maior parte anfibolitos, constituem um conjunto de corpos 

alongados com orientação NW-SE, concordando com a xistosidade dos mica xistos. Esse 

comportamento estrutural indica que os metabasitos são provavelmente contemporâneos 

com os mica xistos. Em geral os metabasitos apresentam-se xistosos nas bordas e compactos 

no centro. Segundo SEER et. al. (2001), esses anfibolitos correspondem a basaltos de dorsais 

oceânicas, formados em uma antiga zona de rifte abortada durante sua evolução. 

Determinações pelo método Sm/Nd indicaram idades de formação de 1,0 Ga. 

A extensão destes corpos é variável, desde alguns metros até dezenas e mesmo 

centenas de metros. O mesmo ocorre com a espessura, a qual varia de centímetros a 

dezenas de metros. No vale do Rio Bagagem, já nas proximidades da entrada para Estrela do 

Sul, há um grande dique de anfibolito com espessura superior a 50 metros. Sendo rochas 

cristalinas, relativamente homogêneas, os anfibolitos são mais resistentes à erosão do que 

os mica xistos, que via de regra possuem variações mineralógicas e texturais ao longo de sua 

extensão. Considerando que os anfibolitos ocorrem encaixados ao longo da xistosidade dos 

mica xistos, a ação da erosão entre dois corpos paralelos de anfibolito, faz com que essas 

rochas se destaquem na topografia gerando regiões abatidas entre elas, originando 

pequenas bacias distribuídas na topografia pretérita do embasamento. Tais bacias foram 

entulhadas posteriormente pelas torrentes de lama, no período Cretáceo, originando os 

corpos de conglomerado que preencheram essas e outras irregularidades (Fotografia 6) 

existentes no embasamento da época. Conforme comprovado por FEITOSA & SVISERO 

(1984), esse comportamento estrutural dos metabasitos constitui um dos principais 

controles da deposição do conglomerado diamantífero na região. 
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Fotografia 6: Paleocanais resultantes da remoção do conglomerado no 
micaxito da FL-1. Notar a irregularidade do terreno e a cor cinza arroxeada 
do mica xisto. 
 

 

Fotografia 7: Dique de anfibolito, encaixado no mica xisto Araxá, exibindo 
tonalidade verde devido ao intemperismo (FL-6).  
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Diversos outros afloramentos dignos de nota foram observados na região periférica 

da Mina de Romaria. Entre eles destacam-se basaltos em vales ao longo da estrada para 

Uberlândia, e de modo especial um corpo de gabro com de granulação grossa (5-8mm), 

constituindo por plagioclásio e augita, e tendo como minerais acessórios calcopirita e 

arsenopirita, que aflora em um pequeno ribeirão afluente do rio Perdizes, na entrada da 

cidade de Monte Carmelo. Outra ocorrência interessenta é representada pelo piroxenito que 

aflora na margem direita do Ribeirão dos Marrecos, logo após a ponte sobre a referida 

drenagem. Esses dois corpos foram pesquisados no final dos anos setenta por empresas 

interessadas na possibilidade da ocorrência de ouro nos sulfetos disseminados nessas 

rochas. 

4.1.2 Grupo São Bento 

Como mostrado na Figura 4 o Grupo São Bento está bem representado na porção 

sudoeste de Romaria, onde aflora sobretudo, ao longo do vale do Rio Araguari que tem 

curso orientado de sudeste para noroeste. Na área da Mina de Romaria, o Grupo São Bento 

é representado pela Formação Botucatu, que é caracterizada por arenitos de coloração rosa-

avermelhada, contendo grãos bem selecionados e grau de silicificação variável. A Formação 

Serra Geral, constituída por basaltos e diques de diabásio não ocorre em superfície na área 

mapeada. 

O arenito Botucatu aflora em diversos locais, mas as melhores exposições estão 

situadas na parte central, resultante de explorações de antigas lavras do conglomerado 

diamantífero (Tauá), tal como está mostrado na Fotografia 8. A espessura deste arenito é 

variável, uma vez que a sua deposição está condicionada a calhas, ou seja, depressões no 

paleo-embasamento do Grupo Araxá. Mineralogicamente, ele é composto por grãos de 

quartzo bem selecionados, em geral foscos, com alto grau de esfericidade. Em alguns locais 

apresenta pequena quantidade de argila, além de partículas de mica e feldspato (SVISERO et 

al., 1981). 

Estruturalmente, as camadas do arenito Botucatu apresentam inclinação pequena 

devido à sua disposição em bacias isoladas; além disso, apresentam juntas sub-verticais, 

devidas provavelmente à acomodação do embasamento. Na maior parte dos afloramentos  
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Fotografia 8: A) Vista geral da pedreira de arenito antiga de Romaria, notando-se as mangueiras pertencentes a 

Frente de Lavra 6 no canto esquerdo superior da foto maior. B) Detalhe da pedreira de  arenito, onde foram 

extraído os blocos que revestem a igreja da cidade, mostrada na Fotografia 1.  

Vale do Córrego 
Água Suja 

Fm. Botucatu 

mica xisto Araxá A 

B 
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observados, o arenito Botucatu repousa diretamente sobre o embasamento 

cristalino; entretanto, em alguns pontos bem localizados, ele contem uma brecha subjacente 

por fragmentos angulosos, centimétricos, e de natureza variada, imersos em uma matriz 

arenosa. A origem e a idade desta brecha é uma questão ainda não esclarecida. A espessura 

da Formação Botucatu é variável, pois a sua deposição estava condicionada ao paleo-relevo 

do embasamento Araxá, atingindo um valor máximo da ordem de 50 m nas proximidades do 

Córrego Água Suja. A sua dimensão na horizontal é limitada, sugerindo que a deposição 

ocorreu em pequenas bacias locais (FELITTI & SVISERO, 1977). 

Na região o arenito Botucatu apresenta estratificações cruzadas de porte pequeno a 

médio, do tipo tangencial, cujas camadas frontais sugerem um paleovento vindo de SW. As 

camadas de arenito mergulham de 5 a 10⁰ para o sul, indicando o sentido do paleodeclive 

deposicional (SUGUIO et al., 1979). 

O arenito Botucatu vem sendo utilizado de forma diversificada na região, como por 

exemplo na confecção de blocos que revestem o templo religioso de Romaria, e também 

como matéria prima para calçamento de várias cidades na região. Intemperizado, na forma 

de areia, é utilizado na construção civil. 

4.1.3 Grupo Bauru 

O Grupo Bauru está representado na área pela Formação Uberaba, que por sua vez é 

caracterizada por uma seqüência vulcanoclástica de conglomerados homogêneos, 

conglomerados arenosos, arenitos conglomeráticos e arenitos finos. Na área mapeada não 

aparecem as duas outras Formações do Grupo Bauru, ou seja, a Formação Ponte Alta 

(calcários, conglomerados e arenitos com matriz calcífera), e a Formação Bauru (arenitos 

conglomeráticos). 

4.1.3.1 Fomação Uberaba 

A designação Formação Uberaba é empregada para as rochas vulcanoclásticas 

(FISCHER, 1961), de idade pós-alcalina e, pelo menos parcialmente, pré-Bauru, de acordo 

com a definição de HASUI (1968).  
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A Formação Uberaba é caracterizada por seqüência sedimentar com aumento da 

granulometria do topo para a base. Na sua parte basal temos um conglomerado 

heterogêneo polimítico com matriz argilosa de coloração avermelhada, gradando para 

argilo-arenosa em determinados locais (GRAVINA et al., 2002). Foram realizadas duas 

análises difratométricas para a determinação da natureza da matriz em dois pontos 

distintos. O difratograma do material argiloso de coloração branca (Figura 8), que via de 

regra, constitui clastos arredondados a sub arredondados (clay balls), indicou tratar-se de 

uma mistura constituida de caulinita, quarzto e illita. Já o difratograma de uma amostra de 

coloração rosa, revelou tratar-se de somente illita (Figura 9). 

Este conglomerado contem matacões e seixos de tamanhos diversos os quais podem 

alcançar 0,80 m de diâmetro. A natureza destes clastos é a mais diversificada possível 

incluindo as seguintes litologias: mica xistos, veios pegmatóides e metabasitos do Grupo 

Araxá; filitos e quartzitos do Grupo Canastra; arenitos da Formação Botucatu e basaltos 

(maciços e amigdaloidais) da Formação Serra Geral do Grupo São Bento.  

A maior parte dos clastos apresentam-se muito intemperizados, porém é possível o 

reconhecimento de alguns de seus constituintes, conforme mostrado nas Fotografias 9 

(arenito Botucatu) e 10 (basalto amigdaloidal). Do ponto de vista sedimentológico, os seixos 

são mal selecionados e mostram pequeno grau de arredondamento, devido à esfoliação 

esferoidal e não ao transporte. Uma característica marcante dos matacões e seixos é a 

presença de angulosidade e reentrâncias sugerindo que a fonte deve situar-se próxima ao 

local de deposição. Os seixos e matacões apresentam-se imbricados não mostrando 

orientação preferencial à primeira-vista. Outra característica notada nos afloramentos 

visitados é a posição instável dos clastos sugerindo que a deposição ocorreu por um 

processo rápido onde não houve tempo para o ordenamente gravitacional dos clastos 

segundo as dimensões maiores (Fotografia 11).  

Os seixos de arenitos, pertencentes a Formação Botucatu, sugere um hiato 

deposicional entre esta formação e o Grupo Bauru, o qual permitiu o retrabalhamento de 

sedimentos da Formação Botucatu, originando uma discordância entre essas duas  
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Figura 8: Difratograma mostrando que o clasto argiloso de coloração branca, comum no conglomerado diamatífero, é 
constituído pelo minerais caulinita, quartzo e illita. 
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Figura 9: Difratograma revelando que o material argiloso de coloração rosa presente na matriz do conglomerado diamantífero 
corresponde ao mineral illita. 
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formações. Ambas por sua vez, se assentam discordantemente sobre o 

embasamento cristalino do Grupo Araxá. 

Os seixos de arenitos, pertencentes a Formação Botucatu, sugere um hiato 

deposicional entre esta formação e o Grupo Bauru, o qual permitiu o retrabalhamento de 

sedimentos da Formação Botucatu, originando uma discordância entre essas duas 

formações. Ambas por sua vez, se assentam discordantemente sobre o embasamento 

cristalino do Grupo Araxá. 

HUSSAK (1894) foi o primeiro autor a tratar das características geológicas do 

conglomerado na região de Romaria. Naquela ocasião este autor estimou a espessura do 

conglomerado em 12 m e registrou que eram lavados cerca de 600 m3 da rocha por dia para 

a extração do diamante. Estudos realizados nos últimos anos, tem demonstrado que esta 

unidade apreseta espessura em torno de 6 metros na área das antigas Frentes de Lavra da 

EXDIBRA. O conglomerado está sobreposto aos arenitos da Formação Botucatu, ou em 

discordância angular sobre os mica-xistos do Grupo Araxá. Em um dos afloramentos foram 

observados dois tipos de estruturas sedimentares no contato entre o arenito e o 

conglomerado: estruturas de sobrecarga e língua de argila dentro do arenito (SUGUIO et al., 

1979). Tais feições demonstram que o arenito estava inconsolidado na deposição do 

conglomerado basal, ou seja, não deve ter havido um grande hiato de tempo entre a 

deposição da Formação Botucatu e a deposição da Formação Uberaba. É possível, portanto, 

que a Formação Uberaba seja mais antiga do que atualmente se supõe. Se a deposição de 

fato ocorreu logo após a do arenito Botucatu, então a idade da Formação Uberaba poderia 

ser Cretáceo Inferior e não Superior como tem sico admitido até o presente momento. Por 

outro lado, a presença de clastos de basalto e de arenito Botucatu freqüentes no 

conglomerado, sugerem que de fato o conglomerado seja posterior ao arenito Botucatu. 

Sobreposto ao conglomerado basal, existe uma sequência vulcanoclástica de 

espesssura variável, em média de 5 a 20 m, dependendo do local da secção, constituída por 

material de matriz argilosa a arenosa, de coloração variando entre amarelo, verde e 

vermelho, contendo intercalações lenticulares recorrentes, de argilitos, arenitos  
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Fotografia 9: Vista dos constituintes do conglomerado diamantífero na 
Frente de Lavra 8 (Edson Pires). 
 

 

Fotogragia 10: Bloco de basalto amigdaloidal na Frente de Lavra 8 (Edson Pires). 
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conglomeráticos, e conglomerados com clastos alterados, de cores variadas 

sugerindo que a natureza original dos clastos era de origem variada. Chama a anteção a 

freqüência acentuada de clastos de argila branca, que a semelhança do que foi observado no 

conglomerado basal, deve tratar-se de caulinita (Figura 8).  

Toda esta sequência é coberta por um pacote de aproximadamente 5-10 m de 

espessura, de solos lateríticos, areno argilosos e crostas limoníticas. A cor predominante 

deste manto de intemperismo é vermelha castanha devido a grande quantidade de óxido de 

ferro; ocasionalmente, observa-se gradação de cor para rosa e amarelo indicando derivação 

do arenito Botucatu e de outras rochas do embasamento.   

A unidade geológica mais nova é representada por Depósitos Recentes na forma de 

aluviões, constituindo terraços fluviais e planícies de inundação. Os terraços são constituídos 

por material areno-argiloso, topograficamente planos, distribuindo-se ao longo do Rio 

Bagagem. Em geral, contém diamantes provenientes do retrabalhamento do conglomerado 

basal, sendo alvo de garimpagens periódicas na região. Na entrada da cidade de Estrela do 

Sul, existe uma grande área aluvionar as margens do Rio Bagagem, onde tem sido 

encontrados diamantes de grande porte, de dezenas a centenas de quilates, incluindo entre 

eles o famoso Estrela do Sul de 261,380 quilates, encontrado em 1853, bem como o Princesa 

da Estrela do Sul de 82,5  quilates encontrado em 1977 (REIS, 1959; SVISERO & HARALYI, 

1978). 

DAVINO (1983) realizou um levantamento geofísico na região entre Romaria e Estrela 

do Sul com o intuito de definir os altos topográficos existentes na região que condicionaram 

o transporte e a deposição do conglomerado diamantífero. Definiu 6 altos topográficos de 

cotas variando enter 960 a 980 m, que a seu ver, funcionaram como centros dispersores da 

sedimentação no local.  

FEITOSA & SVISERO (1984) utilizarando os dados do projeto de pesquisa desenvolvido 

pela EXDIBRA no decorrer de 1984, obtidos por sondagens rotativas e por uma malha de 

poços de pesquisa, estabeleceram a configuração pretérita do paleoembasamento local, 

representado por pequenas bacias constituídas por depressões tanto no mica xisto quanto 

no arenito sobrejacente, alcançando dimensões de até 500m em seus eixos maiores. 
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Fotografia 11: Frente de Lavra 2 (Ferraria) mostrando uma falha bem destacada no canto esquerdo (vista 
para nordeste). O veículo da foto está transportando areia proveniente da alteração do arenito Botucatu, 
para uso em construção civil. 

 

cobertura laterítica 
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Identificaram ainda, um segundo condicionante estrutural representado pelos diques 

de anfibolito encaixados no mica xisto Araxá. Sendo mais resistentes à erosão do que os 

mica xistos, os anfibolitos funcionaram como pequenos altos estruturais condicionando a 

deposição do conglomerado. 

Ainda segundo FEITOSA & SVISERO (1984), as sondagens rotativas combinadas com a 

malha de poços de pesquisa, forneceram a espessura do conglomerado, que apresentou 

variações entre 0,5 a 9,6 m. A abertura de três mini lavras, por sua vez, forneceu o teor 

médio do conglomerado que variou entre 0,033 a 0,69 ct/m3 de minério, considerado na 

época um valor baixo para justificar a expansão da lavra. Deve ser ressaltado que os 

responsáveis pela mina não levaram em conta a possibilidade da ocorrência de grandes 

diamantes, que como se sabe são comuns na região.  

De um modo geral, as características físicas do conglomerado de Romaria 

assemelham-se a depósitos lavrados em outros locais. Por exemplo, a Tabela 1 compara 

dados referentes à Mina de Romaria com as clássicas jazidas de diamante da região de 

Diamantina, Minas Gerais. A análise da referida tabela mostra de forma surpreendente uma 

grande similaridade nos parâmetros físicos referentes à forma e espessura dos corpos, 

natureza dos clastos, matriz e teor dos corpos. Estas semelhanças adquirem significado 

especial quando se leva em conta a idade dos depósitos nos dois locais. A Mina de Romaria,  

como já foi informado, é do Cretáceo Superior, enquanto as jazidas de Diamantina são do 

Mesoproterozóico. Verifica-se portanto, a ação de processos geológicos similares repetindo-

se no tempo, produzindo depósitos comparáveis, embora formados em um intervalo de 

tempo da ordem de 1,5 Ga., aproximadamente. 
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Tabela 1: Principais parâmetros de comparação entre os conglomerados diamantíferos das Formações Sopa 

Brumadinho (Mesoproterozóico) e Uberaba (Cretáceo Superior), Minas Gerais, modificado de CHAVES & SVISERO 

(1993). 

 

  

 

 

Características dos conglomerados Formação Uberaba Formação Sopa-Brumadinho 

Localização Romaria Guinda Extração Datas 
Forma dos corpos lenticular lenticular lenticular e acanalada lenticular 

Espessura max. (m) 16 12 130 (?) 15 

Clastos 

Classificação polimítico polimítico polimítico polimítico 
Selecionamento mal selecionado mal selecionado mal selecionado mal selecionado 

Tamanho  máximo (m) 0,8 0,8 1,0 0,6 
Suporte clasto-sustentado clasto-sustentado clasto-sustentado clasto-sustentado 

Arredondamento subangulosos subarredondados subangulosos subarredondados 
Matriz predominante argilosa arenosa argilosa arenosa 

Teor médio em diamante (ct/m3) 0,033-0,069 0,039-0,015 0,076-0,044 0,042 
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 5. MINERAIS PESADOS 

  

HUSSAK (1894) apresentou o primeiro estudo detalhado da geologia do diamante de 

Romaria, que na época era denominada Água Suja, da mesma forma que a atual cidade 

Estrela do Sul era conhecida pela denominação de Bagagem. Segundo o referido autor, o 

conglomerado diamantífero tinha em média 12 m de espessura, valor bem maior que a 

média de 6 m observada nos últimos anos, conforme discutido no Capítulo 4, ítem 4.1.3.1.  

Segundo HUSSAK (op. cit.) a fração pesada proveniente da lavagem do conglomerado 

continha uma assembléia mineralógica variada contendo estaurolita, rutilo, turmalina, 

ilmenita, granada piropo, anatásio, magnetita e limonita, além de fragmentos de mica xisto, 

calcedônia e opala. Destacou que a magnetita perfazia de 30 a 40% do concentrado, 

ocorrendo na forma de octaedros perfeitos, muitos deles exibindo geminações segundo a lei 

do espinélio. Menciona também a presença de pirita na forma de cubos bem desenvolvidos 

de até 2 cm de aresta, em geral limonitizados. Hussak (op. cit.) reconheceu também a 

existência de dois tipos de granada piropo: um grupo formado por cristais subidiomorfos de 

até 6 mm, com evidências de transporte; e outro de dimensões < 2mm reunindo cristais 

cúbicos bem formados, de faces curvas com relevo mamelonar nas superfícies, sem 

evidências de transporte. É digno de nota o fato deste autor ter apresentado análises 

químicas por via úmida de algumas granadas, provando tratar-se de piropos cromíferos 

contendo teores variáveis de crômio. Completando a caracterização mineralógica destas 

granadas obteve um valor de 3,693 para a densidade de alguns exemplares. A maior parte 

destas informações foram corroboradas um século depois por SVISERO (1979) e SVISERO et 

al. (1980). 

DRAPER (1911), foi outro ilustre estrangeiro que visitou os garimpos de Romaria em 

seus primórdios de apogeu. Sua observação referente à existência de 5000 garimpeiros 

trabalhando no local dá uma boa medida da riqueza dos cascalhos naquela época. Registrou 

ainda que entre os vários afluentes do Rio Bagagem, apenas os Ribeirões Cracá e Onças 

continham aluviões diamantíferos em seus terraços. Com relação ao conglomerado que 

desde esta época era denominado de Tauá, este autor apresenta uma boa descrição de 
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todas as fases presentes na fração pesada. Descreve granada piropo que afirma ser 

semelhante a granadas de kimberlitos sulafricanos, o que de fato sabemos hoje ser a 

realidade. Menciona ainda a presença de ilmenita (rara), perovskita (comum), olivina (rara), 

além de turmalina, rutilo, anatásio, rubi, topázio e magnetita, considerada por ele a fase 

mais abundante no local, concordando com a observação anterior de HUSSAK (1894).  

Aproveitando a fase em que a mina estava operando regularmente sob a supervisão 

do grupo EXDIBRA, SVISERO et al. (1980), realizaram um estudo detalhado dos minerais 

pesados presentes nos concentrados obtidos pela lavagem do conglomerado diamantífero 

durante o ano de 1979. Naquela ocasião, o material conglomerático era retirado do 

afloramento por escavadeiras na Frente de Lavra 6 (Mangueiras), e transportado por 

caminhões até a área de lavagem (praia) onde era desagregado por jatos d’água sendo 

levado em meio aquoso até as peneiras vibratórias, e em seguida aos trommels e jigs, onde 

eram produzidos concentrados em sete frações granulométricas. As frações maiores foram 

estudadas na época, no próprio local por meio de lupa binocular, e as menores, 

transportadas e estudadas no laboratório de sedimentologia do IGc/USP. Após serem 

quarteadas, foram lavadas por meio de elutriação para a remoção das frações argila e silte, 

secadas em estufa, e posteriormente separadas com o uso de bromofórmio.  

Os minerais presentes nos concentrados, incluindo as fases opacas e transparentes, 

foram identificadas pela combinação de microscopia óptica e difração de raios X. Entre os 

minerais opacos, SVISERO et al. (1980) verificaram que a magnetita era a fase mais 

abundante, perfazendo aproximadamente 50% do volume dos concentrados, confirmando 

observações anteriores de HUSSAK (1894) e DRAPER (1911). Outras fases opacas incluíram 

ilmenita, hematita e concreções ferruginosas secundárias. Entre os minerais transparentes 

foram identificados estaurolita, zircão, turmalina, rutilo, epídoto, hornblenda, cianita, 

anatásio, coríndon, monazita, além do próprio diamante. Em linhas gerais, foram 

confirmados os resultados apresentados por HUSSAK (1894) e DRAPER (1911), com a 

exceção da olivina, que nunca foi observada nos trabalhos posteriores, e da perovskita, 

encontrada apenas como pseudomorfos de argila. 
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Quanto à origem dos minerais acompanhantes do diamante na Mina de Romaria, 

SVISERO et al. (1980), relacionaram a estaurolita, cianita, epídoto e turmalina a rochas do 

Grupo Araxá. Hornblenda e magnetita foram relacionadas aos metabasitos e rochas alcalinas 

básicas e ultrabásicas existentes na área. Coríndon, monazita, zircão e magnetita foram 

relacionados também a corpos alcalinos existentes na região. As concreções de ferro e de 

manganês foram interpretadas como produtos de formação intempérica. As granadas e as 

ilmenitas foram relacionadas a fontes kimberlíticas, que segundo os autores, estariam 

situadas nas proximidades da área da mina. Apoiados na presença de minerais instáveis 

quimicamente como estaurolita, granada, epídoto e hornblenda, consideraram que o sítio 

deposicional estaria próximo da rocha fonte. Baseados na grande quantidade de matriz dos 

conglomerados, na má seleção e na angulosidade dos clastos, classificaram o conglomerado 

diamantífero como imaturo do ponto de vista textural. Devido a esses fatos, concluíram que 

os depósitos conglomeráticos da mina foram formados por um processo de sedimentação 

rápida, concordando com SUGUIO et al. (1979), que classificaram esses conglomerados 

como depósitos de leques aluviais.  

No decorrer do presente trabalho foram analisadas apenas as fases de filiação 

kimberlítica já mencionadas – granada e ilmenita -, relacionadas às fontes primária do 

diamante. De um modo geral, não foi possível manusear grandes volumes de concentrados 

em virtude dos processos de amostragem disponíveis. Conforme informado no Capítulo 2 

(Materiais e Métodos), trabalhamos com concentrados obtidos a partir de um volume de 

100 litros de conglomerado, seguindo os procedimentos rotineiros de prospecção. Como os 

minerais acompanhantes estão extremamente dispersos no conglomerado (Fotografia 4), o 

volume utilizado não foi suficiente para recuperar todas as fases minerais descritas pelos 

autores anteriores. Na época dos trabalhos de SVISERO (1979), SVISERO et al. (1980) e 

SVISERO & MEYER (1981), a Mina de Romaria estava em pleno funcionamento, e os autores 

citados tiveram acesso a grande quantidade de concentrados que eram produzidos nos jigs, 

a partir da lavagem de 200 m3 diários de minério. Atualmente, como a mina está 

abandonada não foi possível obter volumes equivalentes e desta forma foi dada atenção 

especial apenas a granada e a ilmenita, que são as fases de interesse para a prospecção das 

fontes primárias. 
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Além dessas duas fases foi encontrado também um mineral da forma de cristais 

octaédricos bem formados, equidimensionais, de coloração cinza a amarela clara, de 

dimensões entre 0,5 a 2 mm, que poderia corresponder ao mineral perovskita. Esta fase já 

havia sido mencionado anteriormente por DRAPER (1911), e classificada como uma fase 

comum nos concentrados da Mina de Romaria. Entretanto durante a preparação das 

amostras, constatamos que todos os exemplares separados estavam intensamente 

alterados, correspondendo portanto a pseudomorfos de argila segundo a perovskita, 

conforme já havia sido observado por SVISERO et al. (1980). 

       5.1 Granada 

Segundo MITCHELL (1986), a granada é um mineral característico de kimberlito, 

embora não faça parte das principais fases em termos de freqüência. Dentro de um 

determinado corpo, sua freqüência, dimensões e cor variam amplamente. A identificação de 

granadas piropo de coloração vermelha púrpura a lilás constitui a base de muitos programas 

de exploração de kimberlitos, uma vez que estas granadas ricas em Cr, indicam de forma 

inequívoca a presença de material derivado do manto superior. Constitui um traçador 

mineral importante de fontes primárias do diamante, devido a sua resistência ao 

intemperismo, podendo ser separada com facilidade dos concentrados obtidos pela lavagem 

tanto de kimberlitos, quanto de material aluvionar. 

Ainda segundo MITCHELL (1986), granadas de natureza kimberlítica são constituídas 

por uma solução sólida entre as moléculas Mg3Al2Si3O12 (piropo), Fe3Al2Si3O12 (almandina), 

Ca3Al2Si3O12 (grossulária), Ca3Cr2Si3O12 (uvarovita), e Mg3Cr2Si3O12 (knorringita). Os teores de 

TiO2 são em geral baixos variando de 0 - 2%, estando ausentes as moléculas andradita, 

schorlomita e kimzeyita.  

As variações composicionais de granadas kimberlíticas foram estudadas por DAWSON 

& STEPHENS (1975), analisando um lote de granadas de aproximadamente 500 exemplares 

procedentes de kimberlitos de várias localidades geográficas. Baseando-se nas variações dos 

óxidos TiO2, Cr2O3, FeO, MgO e CaO os referidos autores propuseram uma classificação de 12 

grupos distintos representando paragêneses distintas. Os grupos G1 e G2 são granadas 

constituídos por megacristais de coloração vermelha castanha; os grupos G3, G4, G5, G6 e 
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G8 reúnem granadas derivadas de xenólitos de eclogitos; os grupos G7, G9, G11 e G12 são 

derivados de xenólitos de lherzolitos; o grupo G10, por sua vez, é representativo de 

inclusões em diamante. 

Com relação a diagramas composicionais SOBOLEV et al. (1973) propôs um diagrama 

binário em termos de Cr2O3 x CaO, no qual deliniou os campos das granadas derivadas de 

lherzolitos (G9), de harzburgitos e dunitos (G10) e de eclogitos (G4 e G5). GURNEY (1985) 

introduziu algumas modificações no diagrama de SOBOLEV (op. cit.) que passou a 

representar as variações em termos de CaO x Cr2O3; em adição introduziu uma reta 

calculada separando os campos das granadas lherzolíticas (G9) das harzburgiticas (G10). 

Além disso introduziu um campo na base do diagrama para granadas pobres em Cr, o qual 

associou à granadas de eclogitos. Este diagrama ganhou uma popularidade muito grande 

entre os geólogos envolvidos em projetos de prospecção de kimberlitos, e até hoje constitui 

um referencial nestes trabalhos. A ênfase dada por GURNEY (op. cit.) é que granadas 

plotadas no campo G10 indica kimberlito diamantífero, enquanto granada plotada no campo 

G9 é representativa de corpo estéril. GRUTTER (1998) introduziu uma pequena adaptação no 

diagrama de GURNEY (1985) separando as granadas lherzolíticas, harzburgíticas e duníticas.  

GRUTTER et al. (2004) efetuou novas adaptações no diagrama CaO x Cr2O3, introduzindo os 

grupos de DAWSON & STEPHENS (1975), logrando desta forma unificar o diagrama original 

de GURNEY (1985) com a classificação DAWSON & STEPHENS (op. cit.) de uso generalizado 

na literatura internacional. 

No decorrer deste trabalho foram estudados diversos grupos de granadas de 

coloração vermelha clara, vermelha escura, laranja e roxa, procedentes da Frente de Lavra 6 

(Mangueiras), além de macrocristais de coloração vermelha escura recuperados na Cata 

exploratória do Sarkis, correspondendo a um ponto de amostragem realizado fora do 

perímetro urbano da área do Manifesto de Lavra da EXDIBRA. Como já foi informado no 

Capítulo 2, item 2.2, os minerais pesados foram separados da fração total dos concentrados 

em laboratório por meio de líquidos pesados, e no caso da granada, devido as cores 

marcantes, foram separados manualmente em uma lupa binocular. 
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A Fotografia 12 exibe cristais representativos das cores vermelha clara, vermelha 

escura e roxa, que se caracterizam pela presença de feições mineralógicas representativa 

dos fenômenos de crescimento, e ausência de evidencias de transporte. Os cristais 

vermelhos claros (12-A), destacam-se pelo presença de faces irregulares e superfícies 

abauladas resultantes provavelmente de fenômenos de dissolução que atuaram no seio da 

rocha kimberlítica. Os exemplares mostrados em 12-B, mostram morfologia cúbica 

marcante, apresentando-se alongados segundo um dos eixo cristalográficos. Exibe relevo 

mamelonar, feição que se repete nas granadas rochas ilustradas a seguir em 12-C. 

A Fotografia 13 apresenta granadas de coloração laranja (13-A) e macrocristais de cor 

vermelho escuro (13-B). As granadas de cor laranja são procedentes de rocha do 

embasamento cristalino e estão presente em todos os concentrados obtidos nas Frentes de 

Lavra na Mina de Romaria, e também em pontos amostrados fora da área da mina. Exibem 

formas variadas incluindo cristais cúbicos e irregulares, alguns com fraturas resultantes 

provavelmente do transporte. A Fotografia 13-B exibe  macrocristais de cor vermelha escura 

fechada, em que a cor é notada pelos reflexos vistos nos setores mais transparentes dos 

grãos. Apresentam superfícies irregulares e corroídas, sem evidencias de transporte. 

Conforme descrito anteriormente, HUSSAK (1894) foi o primeiro autor a registrar a 

presença de granadas piropo nos concentrados da Mina de Romaria. Mediante a análises 

químicas por via úmida, identificou a presença de crômio nessas granadas, concluindo tratar-

se de piropos cromíferos. SVISERO (1979) analisando 9 granadas deste local por meio da 

microssonda eletrônica , encontrou teores de Cr2O3 variando entre 0,25 a 6,74 % em peso, 

confirmando as observações anteriores de Hussak (1894). SVISERO (op. cit.) classificou estas 

granadas no Grupo G9 da classificação de DAWSON & STEPHENS (1975), que a maior parte 

dos autores consideram derivadas a partir da desagregação de xenólitos de lherzolitos, 

normalmente encontrados em kimberlitos em todas as localidades do mundo. 

No decorrer deste trabalho foram analisadas granadas representivas de todas as 

cores macroscópicas identificadas nos concentrados, por meio da micros sonda eletrônica 

existente no laboratório do Departamento de Mineralogia e Geotectônica, cujos 

procedimentos adotados foram explicados no Capítulo 2, ítem 2.2.3. 
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Fotografia 12:  Granadas de cores variadas da Frente de de Lavra 6 (Mangueiras): A) Cristais 

vermelhos claros, idiomorfos, com evidências de dissolução nas faces; B) Cristais vermelhos 

escuros, cúbicos e desproporcionados; C) Cristais roxos, cúbicos, com relevo mamelonar na 

superfície. 

 

 

       0,5 cm 

       0,5 cm        1 cm 

       A 
       B 

       C 



64 

 

       

 

Fotografia 13: A) Granada de coloração laranja de rochas do embasamento 
cristalino; B) Macrocristais de granada da cata do Sarkis, com superfícies corroídas, 
arestas irregulares e coloração vermelha intensa fechada. Notar o brilho vermelho 
em alguns setores transparentes do grão.  

 

 

 

Fotografia 14: Ilmenitas da Cata do Sarkis cobertas por película amarelada de 
leucoxênio (encapadas), caracterítica típica de ilmenitas de natureza kimberlítica. A 
presença desta capa indica que o transporte, se houve, foi pequeno, 
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Notou-se que a maior variação de cor entre as granadas foi observada nos 

concentrados da Frente de Lavra 6 (Mangueiras), onde foram encontrados as variedades 

vermelha clara, vermelha escura, roxa e laranja. 

 Na Cata exploratória do Sarkis, em ponto já fora da área da mina, foram encontradas 

granadas de coloração vermelha escura fechada na forma de macrocristais de até 1,2 cm, 

bem como exemplares de cor violeta. 

 As Tabelas de 2 a 7 apresentam as análises químicas obtidas no decorrer deste 

trabalho. Comparando os valores dos diferentes óxidos, observa-se que a granada vermelha 

clara possui valores máximos de TiO2 da ordem de 0,7 aproximadamente, o que representa 

um valor duas vezes maior que o teor exibido pelas demais variedades coloridas. Outra 

variação particular foi observada em relação ao crômio na granada vermelha escura, onde 

este elemento apresenta valores < 0,5% em peso de Cr2O3. Quanto aos demais óxidos FeO, 

MgO e CaO, os diversos tipos de granada, excetuando-se as de cor laranja, todas apresentam 

variações aproximadamente concordantes. As granadas de cor laranja, apresentam 

variações muito amplas em relação aos óxidos citados, indicando serem de origem crustal, 

com excessão de uma único exemplar, cujos valores de MgO indicaram tratar-se da  

molécula piropo. 

 Os valores obtidos nas análises foram plotados em diagramas convencionais 

existentes na literatura especializada. A Figura 10 apresenta o diagrama de SCHULZE (2003), 

que relaciona os valores correspondentes as razões Mg/(Mg+Fe) x Ca/(Ca+Mg), o qual 

separa granadas mantélicas de granadas crustais. Observa-se que todas as granadas 

estudadas, com exceção as de coloração laranja, são de origem mantélica. Como foi já foi 

notado acima, um dos exemplares de coloração laranja é um piropo, sendo portanto, de 

natureza mantélica. O diagrama inclui também análises anteriores de SVISERO (1979), que 

conforme pode ser observado no diagrama, são semelhantes aos resultados obtidos neste 

trabalho.  
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Tabela 2 – Análises químicas de granadas de coloração vermelha clara do conglomerado diamantífero da Frente de 
Lavra 6 (Mangueiras), obtidas por meio da microsonda eletrônica. 
 

Óxidos 
Amostras 

Vc1 Vc2 Vc3 Vc4 Vc5 Vc6 Vc7 Vc8 Vc9 Vc10 Vc11 Vc12 

SiO2 42,147 41,357 41,480 40,897 41,353 41,564 41,471 41,525 41,492 41,908 41,712 41,430 

TiO2 0,612 0,662 0,124 0,110 0,475 0,474 0,339 0,276 0,031 0,079 0,198 0,198 

Al2O3 21,354 21,212 20,257 19,881 20,139 20,359 19,532 19,461 20,169 20,071 20,526 20,607 

Cr2O3 1,778 1,822 4,010 4,448 3,542 3,351 4,566 4,489 4,748 5,304 3,804 3,785 
FeO 8,892 9,296 8,426 8,646 8,867 8,885 8,459 8,208 6,558 7,061 7,932 7,851 

MnO 0,390 0,336 0,391 0,428 0,425 0,378 0,444 0,384 0,280 0,338 0,392 0,376 
MgO 21,165 20,880 19,952 19,541 19,947 19,973 20,456 20,559 22,337 21,572 20,348 20,288 
CaO 3,965 3,891 5,071 5,271 5,113 5,110 4,993 5,114 3,701 3,946 5,210 5,107 

Na2O 0,082 0,097 0,020 0,019 0,060 0,063 0,046 0,052 0,029 0,017 0,030 0,025 
Total 100,386 99,553 99,732 99,240 99,921 100,157 100,305 100,069 99,345 100,297 100,152 99,668 

 
Número de cátions com base em 24 átomos de oxigênio 

Si 5,9952 5,9499 5,9867 5,9569 5,9690 5,9779 5,9693 5,9833 5,9511 5,9761 5,9791 5,9647 
Ti 0,0655 0,0716 0,0135 0,0120 0,0516 0,0512 0,0367 0,0299 0,0033 0,0085 0,0213 0,0214 

Al 3,5800 3,5967 3,4457 3,4130 3,4260 3,4510 3,3135 3,3049 3,4094 3,3732 3,4677 3,4966 
Cr 0,2000 0,2073 0,4576 0,5122 0,4042 0,3811 0,5197 0,5114 0,5385 0,5980 0,4311 0,4309 
Fe 1,0578 1,1185 1,0170 1,0532 1,0704 1,0687 1,0183 0,9891 0,7866 0,8421 0,9509 0,9453 

Mn 0,0470 0,0410 0,0478 0,0528 0,0520 0,0461 0,0541 0,0468 0,0340 0,0408 0,0477 0,0459 
Mg 4,4882 4,4783 4,2929 4,2431 4,2921 4,2824 4,3896 4,4163 4,7761 4,5859 4,3482 4,3542 
Ca 0,6043 0,5997 0,7842 0,8226 0,7908 0,7875 0,7700 0,7895 0,5687 0,6029 0,8002 0,7878 

Na 0,0225 0,0271 0,0056 0,0053 0,0167 0,0177 0,0128 0,0145 0,0082 0,0046 0,0083 0,0071 
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Tabela 3 – Análises químicas de granadas de coloração de coloração vermelha escura do conglomerado diamantífero 
da Frente de Lavra 6 (Mangueiras), obtidas por meio da microsonda eletrônica. 

 
  

Óxidos 
Amostras 

Ve1 Ve2 Ve3 Ve4 Ve5 Ve6 Ve7 Ve8 Ve9 Ve10 Ve11 Ve12 

SiO2 42,400 41,788 42,929 42,628 41,557 41,384 42,316 42,276 42,396 41,668 42,193 42,430 

TiO2 0,143 0,207 0,000 0,072 0,182 0,202 0,231 0,229 0,297 0,320 0,047 0,107 

Al2O3 23,561 23,469 23,743 23,976 23,055 23,205 23,546 23,674 23,177 23,038 23,491 23,540 

Cr2O3 0,307 0,461 0,451 0,438 0,366 0,251 0,550 0,410 0,192 0,196 0,212 0,193 
FeO 8,557 8,838 4,988 5,106 10,055 10,516 6,114 6,423 8,628 8,465 7,673 7,935 
MnO 0,308 0,274 0,237 0,165 0,349 0,320 0,282 0,222 0,363 0,337 0,379 0,380 
MgO 21,075 21,115 22,652 22,711 20,270 20,317 22,381 22,265 21,228 21,120 21,957 22,078 
CaO 4,376 4,484 5,682 5,666 3,845 3,749 4,550 4,566 3,970 4,017 3,742 3,720 

Na2O 0,038 0,037 0,000 0,004 0,040 0,044 0,037 0,029 0,044 0,047 0,037 0,041 
Total 100,766 100,672 100,681 100,767 99,720 99,988 100,006 100,094 100,296 99,208 99,731 100,423 

 
Número de cátions com base em 24 átomos de oxigênio 

Si 5,9650 5,9042 5,9694 5,9270 5,9487 5,9189 5,9431 5,9367 5,9886 5,9534 5,9654 5,9634 
Ti 0,0152 0,0220 0,0000 0,0076 0,0195 0,0217 0,0244 0,0241 0,0316 0,0344 0,0050 0,0113 
Al 3,9067 3,9081 3,8911 3,9290 3,8896 3,9115 3,8975 3,9181 3,8586 3,8793 3,9143 3,8993 
Cr 0,0342 0,0515 0,0496 0,0481 0,0415 0,0284 0,0610 0,0455 0,0215 0,0221 0,0237 0,0214 
Fe 1,0068 1,0443 0,5800 0,5938 1,2037 1,2578 0,7181 0,7543 1,0192 1,0115 0,9072 0,9327 
Mn 0,0367 0,0327 0,0279 0,0194 0,0424 0,0387 0,0335 0,0264 0,0435 0,0408 0,0454 0,0453 
Mg 4,4201 4,4474 4,6956 4,7074 4,3256 4,3318 4,6860 4,6612 4,4701 4,4986 4,6278 4,6260 
Ca 0,6597 0,6788 0,8465 0,8441 0,5897 0,5745 0,6846 0,6870 0,6009 0,6149 0,5668 0,5601 
Na 0,0104 0,0100 0,0000 0,0012 0,0111 0,0122 0,0099 0,0079 0,0121 0,0130 0,0100 0,0112 
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Tabela 4 – Análises químicas de granadas de coloração roxa do conglomerado diamantífero da Frente de Lavra 6 
(Mangueiras), obtidas por meio da microsonda eletrônica. 
 

Óxidos 
Amostras 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

SiO2 41,089 41,019 41,434 40,960 41,204 40,383 41,337 41,105 41,167 41,338 41,588 41,483 

TiO2 0,099 0,063 0,025 0,010 0,155 0,094 0,271 0,370 0,175 0,213 0,185 0,075 

Al2O3 20,268 20,291 21,120 21,029 20,667 20,771 19,979 20,101 20,585 20,484 21,007 20,763 

Cr2O3 4,171 3,965 3,177 3,174 3,238 3,316 3,821 4,041 3,560 3,839 3,244 3,128 
FeO 8,721 8,515 7,903 8,146 8,255 8,210 7,742 8,121 8,280 8,129 8,377 8,160 

MnO 0,449 0,448 0,394 0,439 0,418 0,343 0,365 0,376 0,406 0,352 0,395 0,407 
MgO 18,840 18,602 18,993 18,976 19,521 19,147 20,248 19,838 19,966 19,786 20,233 20,093 
CaO 5,837 6,106 6,066 6,069 5,302 5,236 4,876 4,901 4,825 4,861 4,680 4,574 

Na2O 0,033 0,021 0,009 0,015 0,036 0,040 0,044 0,035 0,038 0,025 0,027 0,024 

Total 99,507 99,030 99,120 98,818 98,795 97,538 98,681 98,886 99,002 99,027 99,736 98,710 
 

Número de cátions com base em 24 átomos de oxigênio 

Si 5,9711 5,9845 5,9986 5,9627 5,9900 5,9493 6,0066 5,9766 5,9716 5,9914 5,9773 6,0141 
Ti 0,0109 0,0069 0,0027 0,0011 0,0169 0,0104 0,0296 0,0404 0,0191 0,0233 0,0200 0,0082 
Al 3,4714 3,4890 3,6037 3,6079 3,5410 3,6065 3,4215 3,4446 3,5193 3,4991 3,5585 3,5477 

Cr 0,4792 0,4573 0,3637 0,3653 0,3721 0,3862 0,4390 0,4646 0,4083 0,4400 0,3686 0,3586 
Fe 1,0599 1,0390 0,9568 0,9917 1,0036 1,0115 0,9408 0,9874 1,0045 0,9854 1,0069 0,9894 

Mn 0,0552 0,0553 0,0483 0,0541 0,0515 0,0428 0,0449 0,0463 0,0499 0,0432 0,0480 0,0500 
Mg 4,0816 4,0459 4,0991 4,1181 4,2305 4,2051 4,3861 4,3001 4,3176 4,2752 4,3352 4,3426 
Ca 0,9089 0,9544 0,9410 0,9466 0,8258 0,8265 0,7591 0,7635 0,7499 0,7548 0,7207 0,7105 
Na 0,0093 0,0061 0,0025 0,0041 0,0102 0,0113 0,0123 0,0097 0,0107 0,0071 0,0076 0,0068 
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Tabela 5 – Análises químicas de macrocristais de granadas de coloração vermelha castanha do conglomerado 
diamatífero da Cata exploratória do Sarkis, obtidas por meio da microsonda eletrônica. 

 

Óxidos   
Amostras 

Sm1 Sm2 Sm3 Sm4 Sm5 Sm6 Sm7 Sm8 Sm9 Sm10 Sm11 Sm12 

SiO2 40,868 41,129 41,324 41,090 41,442 41,541 40,776 40,714 41,487 41,553 41,216 41,513 

TiO2 0,235 0,178 0,264 0,215 0,336 0,336 0,238 0,123 0,081 0,147 0,12 0,106 

Al2O3 20,234 20,247 20,579 20,472 21,733 21,754 17,916 18,018 21,325 21,654 21,219 21,007 

Cr2O3 3,777 3,810 3,279 3,125 1,756 1,790 6,569 6,738 2,301 2,579 2,876 3,007 
FeO 8,809 8,635 8,917 9,369 8,963 9,028 8,711 8,631 9,01 9,058 9,25 9,125 
MnO 0,482 0,415 0,454 0,459 0,400 0,407 0,433 0,442 0,391 0,396 0,433 0,397 
MgO 19,787 20,045 19,683 19,872 20,319 20,193 18,735 18,771 19,729 20,32 19,882 19,758 
CaO 5,065 5,049 4,821 4,859 4,516 4,440 5,908 5,858 4,764 4,746 5,019 5,054 

Na2O 0,038 0,031 0,041 0,035 0,051 0,050 0,033 0,03 0,158 0,019 0,02 0,024 
Total 99,295 99,540 99,362 99,495 99,517 99,538 99,320 99,325 99,246 100,472 100,035 99,991 

 
Número de cátions com base em 24 átomos de oxigênio 

Si 5,9416 5,9559 5,9852 5,9591 5,9591 5,9710 5,9921 5,9823 5,9959 5,9371 5,9348 5,975 
Ti 0,0257 0,0194 0,0288 0,0235 0,0363 0,0363 0,0263 0,0136 0,0088 0,0157 0,013 0,0114 
Al 3,4671 3,4556 3,5129 3,4991 3,6832 3,6853 3,1030 3,1202 3,6325 3,6464 3,6011 3,5634 
Cr 0,4341 0,4363 0,3755 0,3583 0,1996 0,2034 0,7632 0,7828 0,2629 0,2914 0,3275 0,3422 
Fe 1,0711 1,0457 1,0800 1,1363 1,0778 1,0853 1,0706 1,0605 1,089 1,0824 1,1139 1,0983 
Mn 0,0593 0,0509 0,0557 0,0564 0,0488 0,0496 0,0540 0,055 0,0478 0,0479 0,0528 0,0484 
Mg 4,2887 4,3273 4,2499 4,2963 4,3556 4,3269 4,1044 4,1118 4,2508 4,3283 4,2679 4,2395 
Ca 0,7890 0,7833 0,7481 0,7550 0,6957 0,6837 0,9303 0,9223 0,7376 0,7265 0,7743 0,7793 
Na 0,0106 0,0087 0,0116 0,0098 0,0143 0,0138 0,0093 0,0085 0,0442 0,0053 0,0056 0,0067 
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Tabela 6 – Análises químicas de granadas de coloração laranja do conglomerado diamantífero da Frente de Lavra 6 
(Mangueiras), obtidas por meio da microsonda eletrônica. 
 

Óxidos 
Amostras 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

SiO2 38,461 37,712 38,428 38,868 41,476 42,029 37,646 37,373 37,881 37,580 38,781 38,323 

TiO2 0,041 0,035 0,002 0,118 0,049 0,129 0,000 0,000 0,033 0,095 0,026 0,096 

Al2O3 21,592 21,682 21,821 22,181 23,314 23,597 21,439 21,167 21,893 21,453 22,044 21,767 

Cr2O3 0,000 0,027 0,000 0,000 0,403 0,422 0,000 0,000 0,006 0,012 0,024 0,060 
FeO 24,636 24,022 27,529 26,807 9,957 10,085 29,462 29,724 29,236 29,341 25,878 26,979 

MnO 1,227 1,147 0,800 0,829 0,250 0,259 3,871 3,257 0,934 0,919 0,474 0,636 
MgO 9,193 8,956 9,598 9,740 19,322 19,276 6,269 6,307 8,373 8,334 10,015 9,148 
CaO 3,608 3,537 1,532 1,526 5,214 5,139 0,682 1,020 1,000 0,954 2,067 2,243 

Na2O 0,007 0,011 0,024 0,012 0,014 0,013 0,006 0,018 0,016 0,011 0,005 0,007 

Total 98,766 97,130 99,733 100,081 99,998 100,950 99,375 98,865 99,370 98,700 99,315 99,259 
 

Número de cátions com base em 24 átomos de oxigênio 

Si 5,9793 5,9525 5,9460 5,9638 5,9371 5,9553 5,9758 5,9680 5,9293 5,9330 5,9742 5,9534 
Ti 0,0048 0,0042 0,0002 0,0136 0,0053 0,0137 0,0000 0,0000 0,0039 0,0113 0,0030 0,0112 
Al 3,9563 4,0334 3,9794 4,0113 3,9332 3,9407 4,0109 3,9836 4,0388 3,9918 4,0023 3,9853 

Cr 0,0000 0,0034 0,0000 0,0000 0,0456 0,0473 0,0000 0,0000 0,0007 0,0015 0,0029 0,0074 
Fe 3,2031 3,1710 3,5623 3,4399 1,1920 1,1951 3,9111 3,9695 3,8269 3,8740 3,3338 3,5051 

Mn 0,1615 0,1533 0,1048 0,1078 0,0303 0,0311 0,5204 0,4405 0,1238 0,1229 0,0619 0,0837 
Mg 2,1306 2,1074 2,2139 2,2279 4,1231 4,0717 1,4835 1,5013 1,9537 1,9616 2,3001 2,1185 
Ca 0,6010 0,5981 0,2539 0,2509 0,7996 0,7802 0,1160 0,1744 0,1676 0,1613 0,3412 0,3733 
Na 0,0021 0,0034 0,0071 0,0035 0,0039 0,0036 0,0018 0,0057 0,0047 0,0034 0,0015 0,0022 
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Tabela 7 – Análises químicas de granadas de coloração violeta do conglomerado diamantífero da Cata exploratória do 
Sarkis, obtidas por meio da microsonda eletrônica. 
 

Óxidos 
Amostras 

Sv1 Sv2 Sv3 Sv4 Sv5 Sv6 Sv7 Sv8 Sv9 Sv10 Sv11 Sv12 

SiO2 41,041 41,069 40,985 40,568 41,517 41,658 41,672 41,314 41,216 41,502 41,601 41,632 

TiO2 0,103 0,146 0,067 0,160 0,228 0,256 0,128 0,039 0,045 0,043 0,385 0,374 

Al2O3 19,548 19,731 18,906 18,884 20,727 21,137 21,951 22,124 19,762 19,860 21,921 21,736 

Cr2O3 4,857 4,796 5,939 5,969 2,928 2,967 2,071 2,233 5,024 4,938 1,629 1,787 
FeO 8,466 8,296 8,271 8,570 8,278 8,628 8,603 8,654 7,949 8,340 9,455 9,636 
MnO 0,420 0,414 0,470 0,453 0,430 0,410 0,388 0,424 0,436 0,460 0,400 0,424 
MgO 19,667 19,558 18,578 18,496 19,988 19,993 19,365 19,284 19,875 20,041 19,712 19,700 
CaO 5,376 5,368 6,311 6,329 4,741 4,839 5,713 5,797 5,009 5,095 4,438 4,245 

Na2O 0,025 0,032 0,026 0,029 0,051 0,052 0,012 0,011 0,024 0,033 0,058 0,063 

Total 99,502 99,409 99,554 99,458 98,889 99,939 99,904 99,880 99,340 100,311 99,599 99,597 
 

Número de cátions com base em 24 átomos de oxigênio 

Si 5,9662 5,9681 5,9855 5,9450 6,0131 5,9800 5,9772 5,9369 5,9795 5,9727 5,9818 5,9913 
Ti 0,0113 0,0160 0,0073 0,0176 0,0248 0,0277 0,0139 0,0042 0,0049 0,0046 0,0416 0,0405 
Al 3,3493 3,3793 3,2542 3,2616 3,5381 3,5760 3,7108 3,7470 3,3789 3,3685 3,7149 3,6868 

Cr 0,5582 0,5510 0,6858 0,6916 0,3353 0,3367 0,2349 0,2537 0,5763 0,5619 0,1852 0,2034 
Fe 1,0292 1,0082 1,0102 1,0503 1,0027 1,0358 1,0319 1,0400 0,9644 1,0037 1,1370 1,1597 
Mn 0,0517 0,0509 0,0582 0,0562 0,0527 0,0499 0,0471 0,0516 0,0535 0,0560 0,0487 0,0517 
Mg 4,2621 4,2370 4,0448 4,0407 4,3158 4,2785 4,1407 4,1312 4,2985 4,2998 4,2255 4,2264 
Ca 0,8373 0,8357 0,9875 0,9938 0,7358 0,7442 0,8780 0,8926 0,7785 0,7856 0,6837 0,6545 
Na 0,0070 0,0091 0,0073 0,0083 0,0145 0,0145 0,0033 0,0030 0,0069 0,0092 0,0161 0,0176 
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 A Figura 11 apresenta um diagrama Mg/(Mg+Fe) x Cr2O3 proposto por SCHULZE 

(2003), no qual observa-se de forma destacada que a grande maioria das amostras 

estudadas correspondem a granadas derivadas de peridotitos. Existe um segundo grupo 

menor derivado de eclogitos, reunindo as granadas de coloração vermelha escura, além de 

uma granada de coloração laranja e uma outra analisada anteriormente por SVISERO (1979). 

 Outro diagrama descriminante importante é o de GRÜTTER et al. (2004), o qual 

relaciona os valores de CaO x Cr2O3. Este diagrama contém os campos conforme definido por 

GURNEY (1985), juntamente com os campos referentes aos grupos de granadas definidos 

por DAWSON & STEPHENS (1975). Apresenta em adição um campo G0, correspondendo a 

granadas não classificadas satisfatoriamente. Projentado neste diagrama os dados obtidos 

durante este trabalho, verifica-se que as granadas estudadas concentram-se no campo 

correspondente ao grupo G9, que são granadas derivadas de zenólitos de lherzolitos, bem 

como nos campos G4 e G5, que correspondem a granadas derivadas de xenólitos de 

piroxênito. Merece destaque a existência de 2 análises correspondentes a granadas 

harzburgíticas (G10), além de duas outras granadas projetadas no limite de separação entre 

os campos de harzburgito e eclogito. Considerando que o número de amostras analisadas 

neste trabalho é pequeno, é possível que aumentando a amostragem no futuro, o número 

de granadas harzburgíticas (G10) seja também ampliado. 

 Sintetisando, os diagramas utilizados são concordantes entre si confirmando que a 

maior parte das granadas estudadas são de origem mantélica. Pelo diagrama de SCHULZE et 

al. (2003), observa-se um predomínio nítido das granadas de natureza peridotítica. Já o 

diagrama de GRÜTTER et al. (2004) por outro lado, mostra uma equivalência entre granadas 

peridotiticas e eclogiticas, além de agrupar algumas granadas de natureza incerta, 

provavelmente derivadas dos mica xistos do Grupo Araxá. 

  

5.2 Ilmenita 

 

De acordo com MITCHELL (1986), a ilmenita magnesiana é um dos minerais mais 

característicos de kimberlito, tendo uma importância vital em programas de exploração das 

fontes primárias do diamante. É uma fase fácil de ser reconhecida macroscópicamente,  



73 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 10: Dados referentes às granadas de Romaria projetados em 
diagrama de SCHULZE (2003). Observa-se que as amostras estudadas são 
de origem mantélica, com exceção de alguns exemplares relacionados a 

rochas do embasamento cristalino. 

Figura 11: Dados referentes às granadas de Romaria projetados em 
diagrama de SCHULZE (2003), onde estão destacados os trendes 
peridotítico e eclogítico das amostras estudadas. 
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Figura 12: Diagrama CaO x Cr2O3 ilustrando as variações composicionais de granadas da mina de Romaria, selecionadas de acordo 
com as variações de cor observadas no local. O diagrama combina os campos H (harzburgito), L (lherzolito) e W (werhlito) propostos 
por SCHULZE (2003), juntamente com os grupos G (G1 a G12) da classificação de Dawson & Stephens (1975), adaptados neste 
diagrama por GRÜTTER et al. (2004). Os dados obtidos mostram que as amostras de Romaria possuem variações significativas 
incluindo granadas derivadas de lherzolitos (G9), piroxênitos (G5, G4) e harzburgitos (G10). O grupo G0 corresponde a granadas 
derivadas de rochas embasamento cristalino. 
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possuindo resistência física e química ao intemperismo, cor preta e brilho metálico 

característico que facilita a sua identificação em concentrados. A proporção de ilmenita nos 

kimberlitos varia desde traços até 10 % em volume, embora alguns kimberlitos sejam 

desprovidos desse mineral. As variações composicionais são importantes para distinguir 

ilmenitas kimberlíticas de rochas não kimberlíticas, e também para caracterizar kimberlitos 

de diferentes províncias. Os dois elementos chaves para caracterização das ilmenitas de 

natureza kimberlítica são magnésio e crômio. De um modo geral o teor de MgO varia 

amplamente estendendo-se de 4,0 a 25,0 % em peso, enquanto o Cr2O3 varia entre 0,05 a 

8,60 % em peso, aproximadamente. Conforme MITCHELL (1986), a ilmenita ocorre em 

kimberlito sob a forma de vários tipos paragenéticos, entre os quais se destacam: 1) macro e 

megaxenocristais; 2) intercrescimentos com clinopiroxênio, e menos comumente com 

ortopiroxênio; 3) grãos euhedrais a subhedrais na matriz do kimberlito; 4) na forma de 

inclusões de macrocristais de olivina e flogopita; 5) formando intercrescimentos com 

espinélio, perovskita, rutilo e a própria ilmenita. No ambiente kimberlítico a ilmenita ocorre 

ainda na forma de inclusões anedrais em granada, clinopiroxênio, ortopiroxênio, flogopita e 

zircão. Ilmenitas magnesianas ocorrem também em lherzolitos e eclogitos 

metassomatizados e em xenólitos da suíte MARID (assembléia formada por mica, anfibólio, 

rutilo, ilmenita e diopsídio). Ilmenitas derivadas de macro e ou megacristais que geralmente 

ocorrem na forma de nódulos arredondados a elipsoíticos de até 10 cm de diâmetro, 

apresentam-se em geral recobertos com películas de leucoxênio, perovskita ou material 

kimberlítico finamente granular. Nos trabalhos de prospecção aluvionar em que a fonte 

kimberlítica é rastreada a partir de minerais indicadores dispersos pela drenagem, a ilmenita 

ocupa um papel de destaque. Neste caso, os cristais, em geral, manteados por leucoxênio, 

podem conter ou não a capa original, dependendo do grau de transporte pela drenagem 

regional. Nos trabalhos de prospecção, a presença da capa de alteração original indica baixo 

grau de transporte, sugerindo proximidade da fonte original; a ausência da capa, por outro 

lado, sugere que a fonte dispersora está distante da área amostrada. 

As variações composicionais de ilmenita tem sido discutidas na forma de diagramas 

triangulares, representativos da solução sólida entre as moléculas FeTiO3 (ilmenita), MgTiO3 

(geikielita) e Fe2O3 (hematita). No caso da análise química da ilmenita conter teores de MnO 
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significativos, fato que ocorre em alguns kimberlitos, como por exemplo no Premier,  o 

termo FeO3 é substituído pela molécula MnTiO3 (pirofanita). Outros diagramas 

discriminantes usados na literatura apresentada nos anos 70, 80 e 90, são MgO x FeO, TiO2 x 

MgO e MgO x Cr2O3. 

WYATT et al. (2004) apresentou um estudo comparativo distinguindo ilmenitas 

kimberlíticas de ilmenitas não kimberlíticas procedentes de lamprófiros ultramáficos e 

outras rochas não kimberlíticas. Utilizando o diagrama discriminante MgO x TiO2, definiu 

uma curva definindo o campo das ilmenitas kimberlíticas das não kimberlíticas. Destacou o 

potencial do uso do diagrama MgO x Cr2O3 para caracterizar ilmenitas kimberlíticas uma vez 

que estas são em geral ricas em Cr2O3 (0,05 a 8,60 % em peso), enquanto as não 

kimberlíticas em geral possuem teores abaixo de 0,5 % em peso deste óxido.  

As primeiras analises de ilmenitas da Mina de Romaria foram apresentadas por 

SVISERO & MEYER (1981), que encontraram teores de Mg0 variando entre 7,83 a 12,07% em 

peso, e Cr203 entre 0,02 a 3,32 % em peso, típicos de fontes kimberlíticas. Baseados nesta 

informação, e na presença de capas de alteração nos cristais, postularam a presença de 

kimberlitos nas imediações da Mina de Romaria. 

No decorrer deste trabalho foram analisados pela microssonda eletrônica 11 grãos de 

ilmenita da Frente de Lavra 2 (Ferraria), e também 11 amostras da Cata exploratória do 

Sarkis, localizada fora da área do Manifesto da EXDIBRA, cujos dados estão apresentados nas 

Tabelas 7 e 8.  A Fotografia 14 apresenta alguns exemplares representativos destas ilmenitas 

onde se destaca o brilho metálico característico, a presença de fraturas e irregularidades nas 

superfícies dos cristais, além da capa de alteração de leucoxênio, notada sobretudo no 

cristal da margem esquerda. 

As análises obtidas nos dois locais revelaram-se semelhantes entre si, sugerindo uma 

mesma fonte de proveniência deste mineral para o conglomerado diamantífero. De um 

modo geral os óxidos característicos de fonte kimberlítica MgO e Cr203 apresentaram 

variações entre 7,4 a 11,4 % e 0,0 a 2,9 % em peso, respectivamente. As análises indicaram 

ainda a presença de NiO, ZnO e Nb2O5 na forma de impurezas com valores menores de 0,3 % 

em peso. Os valores obtidos foram projetados nos diagramas de WYATT et al. (2004), 
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discutidos acima, que estão ilustrados nas Figuras 13 e 14. No diagrama MgO x TiO2 da 

Figura 13, os dados estão concentrados em uma área relativamente restrita, mostrando que 

as análises ora apresentadas são semelhantes as que já haviam sido divulgadas 

anteriormente por SVISERO & MEYER (1981), ou seja, não foram verificadas variações 

significativas entre estas ilmenitas. O diagrama MgO x  Cr203 da Figura 14, mostra que as 

ilmenitas da Mina de Romaria distribuem-se perfeitamente dentro do campo das ilmenitas 

das principais províncias kimberliticas conhecidas na atualidade. 

De um modo geral, existe grande similaridade entre ilmenitas da Mina de Romaria 

com as ilmenitas de kimberlitos da região de Coromandel, conforme dados de SVISERO  et al. 

(2005). O mesmo foi observado em relação as granadas descritas no ítem anterior 

reforçando a ídeia de uma fonte comum para os diamantes nestes dois locais.  
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Tabela 8 – Análises químicas de ilmenitas do conglomerado diamantífero da Frente de Lavra 2 (Ferraria), obtidas por meio da 
microsonda eletrônica. 

 
Amostras 

   Óxidos F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

SiO2 0,044 0,024 0,031 0,036 0,012 0,033 0,042 0,022 0,081 0,049 0,071 
TiO2 51,568 49,723 46,889 46,834 47,464 52,062 48,424 50,130 52,587 51,784 50,676 
Al2O3 0,074 0,154 0,036 0,016 0,043 0,220 0,058 0,153 0,117 0,240 0,197 
Cr2O3 0,219 2,407 1,270 1,434 1,200 1,010 1,283 0,062 0,837 1,619 2,874 
FeO 28,700 25,400 28,600 28,600 29,000 26,100 29,800 28,900 27,500 26,200 25,500 

Fe2O3 8,000 8,500 12,700 13,500 12,300 7,600 11,200 10,700 5,900 7,700 8,400 
MnO 0,308 0,313 0,383 0,382 0,336 0,292 0,354 0,357 0,309 0,291 0,287 
MgO 9,708 10,624 7,404 7,374 7,474 11,392 7,488 8,837 10,968 11,312 11,133 
NiO 0,074 0,116 0,120 0,069 0,127 0,077 0,111 0,049 0,159 0,094 0,158 
ZnO 0,062 0,017 0,000 0,068 0,000 0,091 0,072 0,051 0,006 0,000 0,000 

Nb2O5 0,03 0,043 0,202 0,183 0,221 0,000 0,246 0,021 0,076 0,048 0,027 
CaO 0,041 0,050 0,000 0,000 0,007 0,038 0,003 0,054 0,020 0,003 0,021 
Total 98,9 97,4 97,6 98,4 98,2 98,9 99,1 99,3 98,6 99,3 99,3 

   
Número de cátions com base em 6 átomos de oxigênio 

Si 0,0010 0,0006 0,0008 0,0009 0,0003 0,0008 0,0010 0,0005 0,0019 0,0011 0,0017 
Ti 0,9232 0,8966 0,8673 0,8599 0,8725 0,9196 0,8820 0,9001 0,9345 0,9117 0,8939 
Al 0,0021 0,0044 0,0010 0,0005 0,0012 0,0061 0,0017 0,0043 0,0033 0,0066 0,0054 

Fe+3 0,1439 0,1536 0,2341 0,2471 0,2256 0,1335 0,2032 0,1923 0,1053 0,1360 0,1478 
Fe+2 0,5715 0,5096 0,5887 0,5834 0,5934 0,5133 0,6042 0,5767 0,5434 0,5124 0,5002 

Mn 0,0062 0,0064 0,0080 0,0079 0,0070 0,0058 0,0073 0,0072 0,0062 0,0058 0,0057 
Mg 0,3444 0,3796 0,2714 0,2683 0,2722 0,3987 0,2703 0,3144 0,3862 0,3946 0,3891 
Ca 0,0010 0,0013 0,0000 0,0000 0,0002 0,0010 0,0001 0,0014 0,0005 0,0001 0,0005 
Cr 0,0041 0,0456 0,0247 0,0277 0,0232 0,0187 0,0246 0,0012 0,0156 0,0300 0,0533 
Zn 0,0011 0,0003 0,0000 0,0012 0,0000 0,0016 0,0013 0,0009 0,0001 0,0000 0,0000 
Ni 0,0014 0,0022 0,0024 0,0014 0,0025 0,0015 0,0022 0,0009 0,0030 0,0018 0,0030 

Nb 0,0004 0,0005 0,0026 0,0023 0,0028 0,0000 0,0031 0,0003 0,0009 0,0006 0,0003 
Total: 2,0005 2,0007 2,0008 2,0005 2,0008 2,0005 2,0007 2,0003 2,0010 2,0006 2,0010 
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Tabela 9: Análises químicas de ilmenitas do conglomerado diamantífero da Cata exploratória do Sarkis, obtidas por meio da 
microsonda eletrônica. 

Amostras 

Óxidos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

SiO2 0,024 0,044 0,018 0,036 0,030 0,027 0,018 0,039 0,038 0,046 0,028 
TiO2 47,748 50,118 50,983 47,933 50,992 49,210 50,454 50,301 50,378 51,508 50,192 
Al2O3 0,047 0,206 0,038 0,040 0,241 0,036 0,026 0,086 0,007 0,032 0,021 
Cr2O3 2,062 0.288 0,368 0,147 1,317 1,432 0,812 0,020 0,431 2,637 0,000 
FeO 28.40 27,900 30,600 26,000 25,700 27,900 30,100 30,900 29,400 26,200 27,900 

Fe2O3 11,800 12,200 7,400 13,100 9,200 10,400 8,000 10,500 8,800 7,400 11,400 
MnO 0,379 0,380 0,371 0,547 0,320 0,340 0,376 0,322 0,382 0,367 0,521 
MgO 7,916 9,405 8,285 9,214 11,061 8,944 8,358 7,840 8,667 11,074 9,392 
NiO 0,096 0,078 0,048 0,056 0,066 0,106 0,101 0,000 0,083 0,210 0,044 
ZnO 0,045 0,071 0,096 0,077 0,000 0,092 0,000 0,043 0,077 0,000 0,056 

Nb2O5 0,126 0,082 0,028 0,127 0,026 0,335 0,228 0,099 0,219 0,161 0,085 
CaO 0,02 0,054 0,040 0,052 0,132 0,017 0,021 0,016 0,026 0,034 0,000 
Total 98.7 100,5 98,3 97,4 99,1 98,9 98,5 100,2 98,5 99,7 9,6 

 
Número de cátions com base em 6 átomos de oxigênio 

Si 0,0006 0,0010 0,0004 0,0009 0,0007 0,0006 0,0004 0,0009 0,0009 0,0011 0,0007 
Ti 0,8702 0,8848 0,9277 0,8758 0,9014 0,8884 0,9164 0,9025 0,9131 0,9064 0,8963 
Al 0,0013 0,0057 0,0011 0,0011 0,0067 0,0010 0,0007 0,0024 0,0002 0,0009 0,0006 

Fe+3 0,2148 0,2154 0,1347 0,2403 0,1634 0,1883 0,1460 0,1891 0,1597 0,1309 0,2040 
Fe+2 0,5758 0,5467 0,6190 0,5291 0,5050 0,5601 0,6078 0,6170 0,5929 0,5132 0,5531 
Mn 0,0078 0,0076 0,0076 0,0113 0,0064 0,0069 0,0077 0,0065 0,0078 0,0073 0,0105 
Mg 0,2859 0,3290 0,2987 0,3336 0,3875 0,3199 0,3008 0,2787 0,3113 0,3861 0,3323 
Ca 0,0005 0,0014 0,0010 0,0014 0,0033 0,0004 0,0005 0,0004 0,0007 0,0009 0,0000 
Cr 0,0395 0,0053 0,0070 0,0028 0,0245 0,0272 0,0155 0,0004 0,0082 0,0488 0,0000 
Zn 0,0008 0,0012 0,0017 0,0014 0,0000 0,0016 0,0000 0,0008 0,0014 0,0000 0,0010 
Ni 0,0019 0,0015 0,0009 0,0011 0,0012 0,0020 0,0020 0,0000 0,0016 0,0040 0,0008 
Nb 0,0016 0,0010 0,0003 0,0016 0,0003 0,0041 0,0028 0,0012 0,0027 0,0019 0,0010 

Total: 2,0006 2,0005 2,0003 2,0004 2,0004 2,0007 2,0007 2,0000 2,0005 2,0013 2,0003 
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Figuras 13: Variação dos teores de MgO x TiO2 de ilmenitas da região da Mina de Romaria, 

projetadas no diagrama de GRÜTTER et al. (2004), que mostra os campos de ilmenitas 

kimberlíticas e não kimberlíticas. 

 

Figura 14: Diagrama MgO x Cr2O3, mostrando que as ilmenitas presentes no conglomerado 

da Mina de Romaria são semelhantes a ilmenitas de  kimberlitos das principais Províncias 

Kimberlíticas da atualidade. Os campos referentes às ilmenitas das províncias referidas 

foram adaptados de WYATT  et al. (2004). 
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5.3 Diamante 

 HUSSAK (1894) apresentou a primeiro estudo mineralógico do diamante lavrado na 

Mina de Romaria, mencionando a presença de cristais octaédricos, que considerou como 

raros no local, além de cristais achatados e geminados segundo a lei do espinélio. Observou 

também a predominância de formas rombododeacaédricas de fácies curvas e arestas 

sinuosas, além de uma grande quantidade de formas pseudotetraédricas. Mencionou ainda 

a ocorrência de carbonados com formas cúbicas, com cores variando entre cinza a preto. 

Quanto à ocorrência de diamantes grandes, Hussak (op. cit.) testemunhou o achado de um 

fragmento de clivagem de octaedro de 3 cm de aresta, pesando 49,25 ct. 

 DRAPER (1911), cita as ocorrências já conhecidas na época, tais como o diamante 

Estrela do Sul de 254 ct, encontrado em 1853, e o Dresden Branco de 119,5 ct, encontrado 

em 1857, ambos em aluviões do Rio Bagagem, próximos à atual cidade de Estrela do Sul. 

 Apesar da Mina de Romaria ter continuado a funcionar rotineiramente nos anos 

seguintes, salvo alguns pequenos períodos de interrupção, não foram produzidos trabalhos 

geológicos a respeito do diamante no local nas décadas seguinte. ISOTTA (1969) ao 

caracterizar o conglomerado diamantífero local, mencionou a ocorrência de tipos de 

diamantes de formas e dimensões variadas. O primeiro trabalho mineralógico baseado em 

lotes representativos produzidos no local, foi apresentado por SVISERO et al. (1981). 

Naquela ocasião, os referidos autores tiveram acesso a produção de alguns meses da 

EXDIBRA que estava aguardando avaliadores do exterior para ser vendido, e desta forma foi  

possível examinar um lote de 450,33 ct, constituído por 5250 diamantes de forma, cor e 

dimensões variadas.  

 A partir deste lote foi apresentado uma curva caracterizando a granulometria do 

diamante no local, onde ficou demonstrado que as dimensões dos cristais variavam desde 

microdiamantes até pedras de dezenas de quilates. Foi determinado o peso médio de 35 

pontos para o conjunto constituinte do lote e um peso médio 65 pontos para os dimantes 

lapidáveis (SVISERO & HARALYI, 1985). A descrição dos tipos morfológicos foi feita levando 

em conta alguns critérios de natureza cristalográfica relacionados a simetria do diamante, 
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aos processos de cristalização e fenômenos subsequentes de dissolução que modificam as 

formas primitivas de crescimento, representadas principalemnte pelo ocatédro, e em menor 

proporção pelo cubo e pelo rombododecaedro, todos de faces planas e arestas retilíneas 

(BRUTON, 1978). A ação de fenômenos de dissolução e/ou corrosão atuando sobre as 

formas mencionadas, introduz perda de massa nos cristais por dissolução e grau de 

curvatura variado nas faces e nas arestas, dando origem a uma morfologia peculiar e 

característica para o diamante natural (FEDORTCHOUK et al., 2007). Existe um literatura 

vasta a respeito deste assunto, constituída em grande parte por trabalhos experimentais 

baseados na dissolução de diamantes em laboratório por pressões e temperaturas 

controladas, cujos pormenores estão além dos objetivos tratados neste trabalho. A Figura 15 

apresenta um esquema proposto por KHOKHRYAKOV & PAL’YANOV (2007) que sintetisa as 

modificações sofridas pelo diamante nesses processos, que dão origem a cristais 

rombododecaédricos de faces e arestas cuvas. Como o grau de intensidade dos fenômenos 

de dissolução varia de kimberlito para kimberlito, os diamantes de localidades diferentes 

apresentam características morfologias particulares, permitindo diferenciar as áreas fontes 

produtoras. 

 A caracterização morfológica dos cristais realizada por SVISERO et al. (1981) foram 

feitas pelo exame individual de cada cristal sob lupa binocular utilizando aumento entre 10x 

a 40x. Os cristais foram analisados e distribuídos em grupos morfológicos de acordo com as 

seguintes categorias: octaédro, rombododecaédro, cubo, geminado, cristais irregulares, 

agregados cristalinos, fragmentos de clivagem e formas transicionais entre o octaédro e o 

rombododecaédro denominadas de octa-rombododecaédro. Simultaneamente a 

caracterização morfológica, os cristais foram classificados segundo a cor macroscópica 

predominante e divididos em 4 grupos: incolores, castanho (brun), cinza, e outras cores. A 

Tabela 10 reúne de forma condensada todas as características pertinentes ao lote estudado. 
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Figura 15: Esquema ilustrando a evolução da cristalografia de diamantes naturais sob ação de 

fenômenos de dissolução. O octaédro, o cubo e o rombododecaédro são as formas primárias 

de crescimento, as quais por dissolução dão origem a formas transicionais variadas, 

culminando com o rombododecaédro de faces e arestas curvas (Reproduzido de 

KHOKHRYAKOV & PAL’YANOV, 2007). 
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 Em linhas gerais, nota-se a predominância dos diamantes incolores nas cinco frações 

granulométricas estudadas, seguidos pelos tipos castanhos, cinzas e outras cores (incluindo 

cores raras como azul, rosa, verde, vermelho, etc). Quanto à morfologia cristalina, SVISERO 

et al. (1981) destacaram a predominância de cristais rombododecaédricos de faces curvas, 

seguidos pelas formas transicionais entre o octaedro de faces planas e o rombododecaedro 

de faces curvas. Outras categorias morfológicas frequentes nos lotes incluíram fragmentos 

de clivagem, cubos, agregados cristalinos, formas irregulares, geminados e octaedros. 

 No decorrer deste trabalho, não houve a possibilidade de termos acesso a lotes com 

número de exemplares equivalentes ao descrito por SVISERO et al. (1981), uma vez que a 

Mina de Romaria está paralisada desde 1984. O que foi possível obter foram diamantes 

produzidos por garimpeiros atuando na região, em pequenos serviços existentes no Córrego 

Água Suja e no Rio Bagagem, principalmente. Trabalhando com materiais desse tipo foram 

identificados os hábitos cristalinos e os tipos de microestruturas presentes nas faces dos 

poliedros cristalinos.  

 A Figura 16 apresenta algumas características cristalográficas de cristais de hábitos 

ocatédricos. Assim sendo, a Fotografia 16-A mostra um cristal octaédrico onde se observa 

nítidamente a superposição dos planos octaédricos, com superfícies lisas e arestas retilíneas, 

mostrando que o cristal não sofreu dissolução. A micrografia eletrônica 16-B ilustra um 

octaédro parcialmente deformado, com os trígonos na superfícies (111), exibindo orientação 

negativa em relação a face octaédrica, que é um aspecto característico deste tipo de 

microestrutura. A micrografia eletrônica 16-C mostra um pormenor de um destes trígonos, 

que curiosamente contem em seu interior uma outra microestrutura menor evoluindo para 

uma depressão achatada (tipo F) de simetria senária. A Fotografia 16-D, mostra um cristal de 

hábito intermediário entre o octaédro e o rombododecaédro, no qual a face octaédrica 

remanescente contem trígonos convencionais, e microestruturas de simetria senária. 
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Tabela 10: Características físicas do diamante da Mina de Romaria, baseadas em um lote constituído de 5.250 pedras 

analisado por SVISERO et al. (1981) e SVISERO & HARALYI (1985). 

Morfologia Fração18 
PM = 0,68 ct 

Fração13 
PM = 0,30 ct 

Fração8 
PM = 0,12 

Fração5 
PM = 0,05 

Fração3 
PM = 0,02 ct 

 
Inc Cast Cin Out Inc Cast Cin Out Inc Cast Cin Out Inc Cast Cin Out Inc Cast Cin Out 

Octaedro 2 -- -- 1 18 -- 4 5 83 3 16 1 97 2 2 -- 71 3 15 4 

Oct-Rombododecaedro -- -- -- -- 7 -- 5 2 114 -- 15 5 249 5 33 13 146 10 28 5 

Rombododecaedro 16 1 -- 7 30 -- 2 16 181 6 23 27 280 7 12 9 188 7 14 4 

Cubo -- -- 4 3 -- 4 13 8 66 4 77 14 278 9 112 15 68 6 103 7 

Geminado 7 -- -- 1 19 1 3 2 66 -- 6 4 64 -- 4 2 44 -- 6 -- 

Irregular 1 1 -- 1 18 2 10 12 48 1 13 1 91 4 67 9 190 15 97 6 

Agregado -- -- 1 4 5 1 4 9 59 5 37 11 152 9 46 6 139 8 68 11 

Fragmento de clivagem 7 6 1 7 13 9 16 26 175 25 94 23 257 32 198 21 194 24 139 10 

               Obs: Inc = Incolor, cast = castanho, cin = cinza, out = outras cores, PM = peso em quilate (ct). 
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Figura 16: Aspectos cristalográficos de cristais octaédricos: A) Cristal desproporcionado 

resultante da superposição de planos octaédricos sem evidência de dissolução; B) Cristal de 

faces planas com trígonos exibindo a clássica orientação negativa; C) Trígono do tipo F 

contendo um trígono evoluindo para simetria hexagonal; D) Face octaédrica contendo 

trígonos e figuras de corrosão de simetria hexagonal. 
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É pertinente observar que esse tipo de microestrutura (depressão senária) é raro em 

diamantes, tendo sido encontrado com freqüência nos diamantes do lamproíto Argyle, 

Austrália, que como se sabe, ainda é uma das minas mais importantes do mundo (HALL & 

SMITH, 1985).  

 A Figura 17 coloca em destaque alguns aspectos morfológicos de exemplares de 

hábito cúbico. A Fotografia 17-A mostra um cristal equidimensional resultante da 

combinação das formas cristaligráficas cubo {100}, e rombododecaédro {110}, o qual se 

destaca pelo relevo rugoso. A micrografia eletrônica 17-B exibe um cubo de superfícies 

irregulares resultantes provavelmente de fenômenos de dissolução, notando-se na parte 

superior vestígios de faces rombododecaédricas. A micrografia eletrônica seguinte (17-C), 

ilustra um conjunto de microestruturas de simetria quaternária presentes na face do cristal 

anterior, exibindo a orientação negativa, ou seja, inclinação de 45⁰ em relação à face cúbica, 

feição característica destas estruturas.  

 A Figura 18 ilustra aspectos cristalográficos de diamantes de hábito 

rombododecaédrico. A micrografia eletrônica 18-A destaca um cristal equidimensional, 

contendo ângulos reintrantes e estrias paralelas simétricas em relação ao plano de 

geminação delineado na figura. Observa-se no lado direito da micrografia a superposição 

dos degraus produzidos por dissolução. A micrografia eletrônica seguinte (18-B) apresenta 

pormenores destes degraus, onde se pode observar o empilhamento dos planos cristalinos 

que pela ação da dissolução dá origem a formação desses degraus com grau de abaulamento 

variável dependendo da intensidade da dissolução. Finalmente, a Fotografia 18-C ilustra um 

rombododecaédro de faces e arestas curvas, que representa o estágio final da dissolução do 

octaédro de crescimento original. Notar que os eixos cristalográficos delineados nesta 

fotografia emergem de vértices quaternários. 

 Com relação a origem do diamante da região de Romaria, ainda não foi encontrada a 

fonte dispersora deste diamantes. Situação idêntica se observa em relação a região 

compreendida entre Coromandel e Bambuí, onde existem informações sobre a ocorrência 

de centenas de intrusões com características semelhantes a kimberlitos. Faltam estudos 

geológicos e petrológicos detalhados para definir com segurança a natureza (kimberlito-
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orangeito-lamproíto) destas intrusões. Quanto aos diamantes de Romaria, SVISERO et al. 

(1981) e FEITOSA & SVISERO (1984) relacionaram a origem deste diamante à kimberlitos que 

estariam situados nos arredores de Romaria. Como evidências principais, basearam-se em 

evidências físicas presentes nos minerais de filiação kimberlíticas, representadas por capas 

de alteração nas ilmenitas magnesianas, e presença de microestruturas em granadas tais 

como depressões e relevo mamelonar, indicativos de baixo transporte. Como se observa no 

mapa geológico da Figura 4, existem intrusões na porçõa NE da área de Romaria, que 

poderiam corresponder a corpos mineralizados. 

 Não obstante, existem algumas informações expecíficas sobre a ocorrência de 

diamante em alguns corpos desta área. Assim sendo, GONZAGA & TOMPKINS (1991) 

registraram a presença de diamante na intrusão da Fazenda Lagoinha, também conhecida 

pela denominação de Três Ranchos 4, que foi considerada por eles como um kimberlito. 

BIZZI (2001) apresenta considerações sobre o potêncial de diamante em kimberlitos 

brasileiros, destacando a presença de diamante nos corpos Três Ranchos 4 e Canastra 1.  

COOKENBOO (2005), apresentou dados de química mineral referentes a granada e cromita 

dos corpos Três Ranchos 4, Canastra 1 e Tucano, reafirmando o potencial em diamante 

nesses corpos. CHAVES et al. (2008a,b) apresentaram informações mineralógicas e 

geológicas sobre o kimberlito Canastra 1, divulgando inclusive dados sobre as características 

físicas do dimante e reservas deste corpo. 

 

 

 

 

 

 

     



89 

 

 

 

Figura 17: Aspectos cristalográficos de cristais cúbicos: A) Exemplar proporcionado 
constituído pela combinação das formas cristalográficas cubo e rombododecaedro; B) Cristal 
de faces irregulares e arestas sinuosas resultantes de processos de dissolução; C) 
Microestrutura de simetria quaternária presente na face do cristal anterior.  
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Figura 18: Aspectos cristalográficos de cristais rombododecaédricos: A) Geminado contendo 
nas faces os degraus característicos das superfícies curvas; B) Detalhe da figura anterior 
ressaltando a superposição dos degraus; C) Cristal de faces e arestas curvas representando o 
estágio final da dissolução do octaédro de crescimento original.  
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6. CONCLUSÕES 

 A Mina de diamantes de Romaria está localizada na borda NE da Bacia sedimentar do 

Paraná, ocupando uma área de aproximadamente 1 km2 no entorno norte da cidade de 

Romaria. Encontra-se em uma posição privilegiada estando situada a meio caminho das 

capitais da principal região econômica do país.  Neste local, o diamante vem sendo lavrado a 

partir de um conglomerado polimítico que ocorre na região, com as operações de lavra 

concentrando-se no perímetro urbano da referida cidade. Depois de operar durante mais de 

um século, contribuindo para o desenvolvimento da economia das cidades adjacentes como 

Monte Carmelo, Abadia dos Dourados e Coromandel, as operações encontram-se 

interrompidas desde 1984, devido a um débito da antiga proprietária, EXDIBRA, com o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Houve nos últimos anos várias 

tentativas de reativar os trabalhos de mineração no local, porém, a existência desta dívida 

tem impossibilitado a retomada destes trabalhos. 

 A mina está assentada sobre um pacote de sedimentos de natureza vulcanoclástica 

pertencentes à Formação Uberaba, do Grupo Bauru, de idade Cretácea Superior. Este 

conjunto está depositado sobre arenitos de coloração avermelhada da Formação Botucatu, 

constituídos por grãos bem selecionados, silicificados, que afloram principalmente no centro 

da mina, conseqüência da remoção do conglomerado e da cobertura lateritizada para a 

lavra. Estas duas grandes unidades estão apoiadas sobre rochas do embasamento cristalino 

regional representadas por mica e estaurolita xistos, contendo diques de anfibolitos de 

espessuras de até 50 m encaixados na xistosidade regional NW-SE. Os levantamentos 

geológicos concentraram-se em oito afloramentos principais remanescentes das operações 

de lavra, denominadas neste trabalho de Frentes de Lavra (1-8). 

 A Formação Uberaba, é caracterizada por uma sequência de conglomerados 

homogêneos, conglomerados arenosos, arenitos conglomeráticos e arenitos finos. Esta 

formação caracteriza-se por um aumento da granulometria do topo para a base. Na base 

desta formação aparece um conglomerado heterogêneo e polimítico, de matriz areno-

argilosa de coloração avermelhada, contendo seixos e matacões que podem alcançar até 80 

cm em suas dimensões maiores. A natureza destes clastos é variada incluindo as litologias 

111 

A B 
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mica xisto, anfibolito, filito e veios pegmatóides do Grupo Araxá, arenitos da Formação 

Botucatu e basaltos da Formação Serra Geral. A matriz argilosa é constituída pelas fases illita 

e blocos de caulinita, identificados por difratometria. A espessura do conglomerado 

diamantífero basal observado nas Frentes de Lavra visitadas neste trabalho oscila em torno 

de 6 metros. A deposição do conglomerado diamantífero ocorreu em pequenas depressões 

irregulares existentes no embasamento, tanto nos mica xistos do Grupo Araxá, quanto nos 

arenitos da Formação Botucatu. 

 Os concentrados obtidos pela lavagem do conglomerado amostrado em dois 

afloramentos na área da mina, e em uma cata exploratória situada fora da área lavrada, 

foram tratados em laboratório para a separação dos minerais pesados. O resíduo opaco é 

constituído predominantemente por magnetita, que pode alcançar até 50% em volume, ao 

lado de proporções menores de hematita, ilmenita e fragmentos de lateritos. Os minerais 

indicadores de kimberlitos representados pela granada e pela ilmenita, foram analisados por 

meio da microssonda eletrônica. As análises resultantes indicaram que as granadas são 

constituídas essencialmente pela molécula piropo, contendo em adição teores variáveis de 

Cr203 entre 0,2 – 6,7 % em peso, indicando tratar-se de piropos cromíferos. O uso de 

diagramas discriminantes da literatura, indicaram a existência de um grupo de natureza 

lherzolítica (G9) predominante, seguido de granadas derivadas de piroxênitos (G5 e G4), 2 

exemplares derivados de harzburgitos (G10), além de granadas relacionadas a rochas do 

embasamento cristalino. As ilmenitas contém teores de Mg0 variando entre 7,4-11,4% em 

peso, e valores de Cr203 no intervalo de 0,0 – 2,9% em peso, típicos de ilmenitas 

kimberlíticas.   

 Com relação ao diamante, foi analisado um pequeno lote disponibilizado por 

garimpeiros do local, uma vez que a Mina de Romaria está inativa desde 1984. Os 

exemplares estudados foram divididos em três grupos representando cristais de hábitos 

octaédricos, cúbicos e rombododecaédricos, nos quais foram identificadas microestruturas 

típicas compatíveis com a simetria das formas referidas. Nos cristais octaédricos foram 

observados trígonos convencionais além de microestruturas senárias, de ocorrência rara na 

literatura, associadas a diamantes de lamproítos. Nos cristais cúbicos foram identificadas 
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microestruturas de simetria quaternária típicas, enquanto que nos rombododecaédricos 

foram notados degraus resultantes de empilhamento de planos cristalinos produzidos por 

fenômenos de dissolução, responsáveis pela curvatura das faces e arestas nestes cristais. 

 Apesar da Mina de Romaria estar com suas atividades interrompidas no momento, o 

local possui potencial para ser lavrado novamente, uma que existem evidencias geológicas 

de que o conglomerado ocorre fora da área da mina, sendo conhecidos afloramentos na 

região de Iraí, Monte Carmelo e Estrela do Sul, evidenciando a presença do minério em uma 

área ampla. Seriam necessárias pesquisas para determinar a espessura e o teor desse 

conglomerado nos locais fora da área da mina. Com relação ao solo lateritizado 

sobrejacente, que cobre o conglomerado em espessuras variáveis, nele ocorrem camadas de 

argila de natureza vulcânica que poderiam ser utilizadas na industria cerâmica existente em 

Monte Carmelo. Outro subproduto que poderia ser aproveitado são as areias provenientes 

do intemperismo do arenito Botucatu, que já são utilizadas como material de construção na 

região. 
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