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lCOMPOSrÇÃ0 QUfMTCA, ORTcEM E SrcNrFrcADo cEolócrco
DE INCLUSOËS MINERAIS DE DIAMANTES DO BRASIL

INTRODUçÃ0

0

tudo das inclusões minerais do diamante consti tui
um tena de pesquì sa de grAnde i nteresse na atualidade devi do ã
suas implicações com o manto superior, de on de s u pos tamen te se
ori gi na o diamante, os kimberlitos e seus xenõl i tos ul tramã'fi cos

e

es

ul trabãs i cos,

Atuallnente,

adm.i

te-se que o

d

i aman

te se cristaliza

em

estãveis e prõxi ma s de equilínrio, em profundi dades si
tuadas entre 150 a 200 km (KENNEDy e N0RDLIE, l96B). Durante o
crescimento, ele pode englobar, eventualmente, outros minerais
desenvolvidos paraleramente, aprisionaÀdo-os na forma de inclu
sões sõl i das e cri stalinas. Enbora ainda não haja um consenso
sobre o local exato onde o diamante se forma - se no seio do mag
ma kimberlítico ou ern outra rocha do manto -, o fato õ que
as
suas inòlusões constituem o único registro dos complexos proceg
sQs que conduzem ã fornação e cristalização deste mineral na na
tqreza (S0B0LtV et aL., 1975), 0e quaìquer forma, o diamante pro
võm do man to , o que confere ãs i ncl usões a condi ção de pequenos
testemunhos dessa faixa do globo colocada atualmente na frontej.
rê do conhecimento das ciôncias geológicas. pode-se afirmar que
as i¡clusões constituem, iuntamente com os xe¡ólitos dos kimber
litos, jane'l as pa ra o manto superior da Terra.
condi ções

versos mode los pe tro l õg i cos do manto e laborados nos
úl ti mos anos têm s i do baseados em i nformações referentes ã quími
ca mineral dos xen6l i tos trazi dos ã superfici e da crosta por kim
berljtos è basaìtos (B0yD e NIX0N, 1973; MACGREG0R, l97Si MEyER"
1977]- , tntrêtanto, õ fato bem conheci do que os minera.i s consti
tuintes dos referidos xenólìtos estão sujeitos ã una sãrie de mo
Di

-2di

fi cações.

Al6m das al terações i ntempõri cas que inutilizan a
maior parte desses nõduros hã ainda a possibiridade deres so
freren i ntei rações con materiais ci rcundantes durante a fase de
ascenção, acarretando.fiodificações substanciais na composição
mi neral õgi ca e quími ca de seus minerais i ntegrantes.
Tais fa
tos não ocorrem con os mi nerai s presentes no i nteri or do diaman
te. Sendo o diamante um dos mais refratãrjos e inativos ¿os mi
neraisr suas inclusões pe rmanecem virtualmente i nal teradas por
tempo i ndetermj nado, sal vo se houver fraturas que as exponham
aos agentes extennos, Nessas cond.i ções, as inclusões podem ser
consideradas como materiais rearmente representativos da rocha
matri z do diamante, e por extensão, do prõprio manto superior.
0 prì nci pa I objeti vo des te trabalho 6 apresentar uma
série de dados mineralógicos e quîmicos que reunimos nos úl ti
mos an0s a resp'eito dos ininerais que identificamos em diamantes
detriti cos proveni entes das pri nci pai s zonas di amantíferas do
Brasil. P re tendemos em primei ro I uga r, centri bui r pa ra o conhe
clmento da gênese do diamante brasiìeiro, de vez que, uma Uo,
parte dos trabal hos d ivul gados na l i tera tura geo lõgi ca l evanta
ram diversas {úvidds e questões que não haviam sido esclareci.
das at6 o presente momento, paral el amente, são di scr¡ti dos e i n

terpretados ã luz dos resr¡itados obtidos, alguns aspectos g.eol ó
gicos possíveis de exjstir sob o continente brasileiro, Final
mente, esperamos que esse trabalho, que de certa forma dã conti
nuidade a outros por n6s reai i zados anteriormente (svrsERo ,lg7l;
MEYER e SVISER0, t973; SVISER0, MEyER e TSAI
, 1977), possa rra
zer algum subsídio para o conhecimento da origern do diamante,dos
kirnber'l itos e seus nõdulos ultramãficos, e ern última i¡stância,
do prõprio man to superi or.

-3-

AMOSTRAGEM

A ta re fa de'obtenção dos di amantes con tendo inclusões
se reVes ti u de uma s6ri e de dificuldades j nerentes ãs caracte
risticas de produção e comerc iar i zação dessa substância no Bra
sil. E fato bem conhecido que o ga ri mþe i ro, que õ o i ndi viduo
que rea ì mente mi ne ra o dianante, não fj ca con o produto do seu
trabal ho. Ele o transfere ao fornecedor do Iocal que por sua
vez, perì odj camente, vende seus estoques aos comp ra do res sedia
dos em centros ma.iores, þrìncìpalmente em São pauro e Rio de Ja
nei ro.
Dentro desse contexto, percebe-se jmediatament.e que
o ideal serja obter os di amantes di retamente do garinrpeiro,pois
assim estaríamos ptimizando ao mãxirno o grau de conf.iança no
que diz respei to i procedância das amostras. Inferizmente,esse
p rQ ced j nen to revelou-se jmpratjcãvel
¡ assim, com al gumas raras
exceções a mai or parte dos di amantes estudados foi obti da jun
'

to a fornecedores.

0 pnocesso de seleçã0, q.ue ainda continuamos seguìndo,
consiste em exami nar I otes di versos com o auxîl io de I upa nìa
nua I de l0 aumeritos, e eventuarmente, ì upa bi nocul ar de aumen
tos maiores, De um modo gera1, as inclusões são mais freqüen
tes nos lotes das categorias comerciais Íindústria,, e ,'fundo"
que reu ne diamantes con ten do defei tos di versos. 0s defei tos mais
comuns são i ncl usões cr'i stalinas (boìhas), c li vagens e fra tu ra s
internas (jaças ), gemi nações (costuras) e outros ti pos de i mper
fei ções que tprnam o d i aman te ì nadequado ao talhe,
reduzi ndo
consideravelmente seu valor comercial .

I mostra a local ização geogrãfica dos pontos
de amos tragem. Como se. pode observar, el es são representô tj vos
dos pri nci paj s centros produtores brasileiros, tanto no presen
te quanto no passado. A presente amostragem sõ não incìui dja
mantes dos Es tados do pi aui e Ma ra nhão e dos Terri tóri os do Ama
A Fìgura
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Locais de ¿ìmorjtragem dos diamantes esLUd.¡ur_ts:

il Tibagi; 2) Franca; 3) Tiros¡ 4) Datas¡ 5l Dlamantina;
6) Grão Hogol; 7) Abaeté; B) Romaria¡ Sl Estrela do Su1¡
LCl Coromandel; 11) Itumbiara t 12) Mineiros¡ l3J BaIiza¡
14 ) Coxim; I 5 ) Barra cJos Garças; 16 ) Poxoréu; 17 ) RondonópoÌis;1Bl Chapada dos Guimaråes¡ l9) Diamantlno; 20)
Aripuanå: 2I) Pal.meiras; 22) Lencóis; 23) Andaraí¡24)Mor
ro dq Chapeu; 25) lTarabã; 26) Machado.

-5pã e Roraimar Êrì vjrtude das dificuldades de acesso aos seus ga
rimpos. Deve ser mencionado que tivemos a oportunidade de ana
I isar algumas amostras procedentes de gar.impos do sul do piauí,
cedi das por compradores paul i stas. Entretanto, preferimos omi
ti r esses resul tados I evando em conta a procedônci a i ncerta das
amos

tras referi das .

Durante esse trabalho, se'lecjonamos um total de aprg
ximadamente 200 diamantes, cataìogados por ordem de aquisição.
0 cõo'lgo de cada amostra é rormado pela sigla do Estado de ori
gêtI, seguida de um número de ordem e de uma Ietra minúscula no
caso do diamante conter ma'is de uma incrusão, aìiãs, um
fa to
bastante comum. A Tabela I fornece outros pormenores referen
tes ã localização dos diamantes cujas jnclusões foram analisa
das nes te traba I ho.
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]

- LOCAIS DE AMOSTRAGEM DOS DIAMANTES PORTADORES DAS IN-

CLI'SOTS
AMOS TRA

INVTSTTGADAS

LOCALIZAÇAO GEOGRÃFICA

MINERAL

MG- 50b

Cromìoespin6l ìo

Rio Jequitinhonha,Diamanti[ô,

PA-20a

Cromi oes p in6l 10

Rio Tocantj ns,

MT-64b

Cromioespinõì io

Rio São Lourenço,Rondon6pol is,MT

Cron i op i ropo

Ri

MG-

40b

Cromi op

G0- 8a

iropo

o

Ma

ra

bá,

PA

Paranaíba,Coromandel,MG

Rio Verde,

Mi nei

ros

,

G0

l5a

Cromì opi ro po

Rio Garças,Barra do Garças,MT

MG-2la

Cromi opi ropo

Mi

PR-3la

Cromiopiropo

Rio Tibagi, Tibagi,PR

sP-42b

Cromi opi ropo

Rio Sapucai-Mi rjm,Franca,SP

BA-43a

Cromiopì ro po

Rio ParaguaçurLençõis,

SP- 5a

Diamante

Ri

o Sapucaí- Mi r i m, Fra nca,

MT- 6a

Di amante

Ri

o Garças,Barra do Garças,MT

MG-5?a

0iopsídio

Mi

na de

MG-34a

EnstEti ta

R0-Za

Enstatita

Rio Jequi ti nhonha,Diamanti
Ri o Machado, Machado
' R0

G0-55a

Enstati ta

Rio Piranhas, Piranhas,G0

BA-5ì

b

Enstatjta

Ri

MT- 48a

tnst,aÊ j ta

Rio Poxoréu, Poxor6u, MT
Mi na de Romar.ia,Romaria'MG

MT-

MG-

2I

b

Énstatita

na de

Romari a,Romari a,l'.|G

Romari a . Romari

BA

a.

o Paraguaçu, Andarai,

SP

MG

na,MG

BA

MG- 2 7a

tns

sP-42b

Enstatita

Rio Bagagem, tstrela do Sul 'MG
Ri o. SapucaÍ-Mi ri m, Fra nca,SP

BA-35a

Fors

R0-46a

teri ta
Ie¡5fq¡ita

Rio Paraguaçu, Lencõ i s, BA
R0
Rj o Machado, Machado

PR-38a

Fo

tati

ta

rs ter i ta

MG

'

Rjo Tibasi, Tibagl,

PR
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Contí

AMOS TRA

n

ua

ção

LocALr zAçÃ0 cE0cRÃFrcA

MI NERAL

a,

26a

Forsterita

Mi

MT-r 2b

ri ta
Forsterita
Forsterita
Forsterita
Forsterita
Forsterita
Forsterita

Rio Garças. Barra do Garças,

MG-

MG-50a
MT- t 5b

BA-43b
G0-

5

5b

MT-64a

SP-42a
0a

MT-

1

MTr
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METODOS ANALfTICOS

0 estudo analitico das incìusões envolveu, alõm de pro
ão das amostras, o empre
go de diversas t6cnicas inclujndo microscopìa õptica e eletrôni
ca, di fração de raios X e mi crossonda el etrôni ca.
bl enas di versos rel acionados

ã

pre pa raç

Consjderando que tanto a mìcroscopia õptica quanto a
difração de raios X constituem atualmente mõtodos rotineiros na
pesqui sa mi nera lógi ca, não entraremos em pormenores sobre o uso
dessas duas técni cas . Da mesma forma, não faremos tambãm maio
res considerações a respeito da microscopia eletrônica,
visto
que esta tõcni ca foi por nõs usada de forma extensi va em duas
oportunidades anteriores (SVISER0, I969 e l97l). Nes sa s
duas
ocasiões, o autor discutiu al guns dos pri ncì pai s aspectos da microscopiE el etrõni ca, bem como sua apl i cação a di versos proble
mas geol õg icos, com ênfase ao di aman te , Pel os moti vos ci tados,
preparação
daremos naior atenção aos probìemas relacionados ã
das amostras e ã microssonda el etrôni ca. Esta úl tima foi o instrumento naj s utiI izado durante a real i zação des te trabalho.
PREPARAçÃO DAS AMOSTRAS

p0r
0 primeiro cui dado que ti vemos foi reexami nar,
neio de uma lupa binocular 0LIMPUS, as duas centenas de diaman
tes que havi am sido selecionados durante nossas vj agens ãs zonas

de garimpos . .Nesta operação, descartamos todos os cri stai s con
tendo fraturas ou cavi dades capazes de conectar as incl usões com
a supeffície externa dos hospedei ros. Esse procedimento el iml
nou, portanto, algumas amostras contendo inclusões realmente for
po r
madas dentro do diamante, porérn alteradas posteriormente
agentes externps, bem como amostras contendo mi nerai s aci dental
mente alojados nas cavidades e interstícios dos diamantes,
Apõs essa

tri

agem todos

os diamantes consi derados

ade
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- isto õ, absolutamente isentos de fraturas e oqtros de
fej tos alõm das i ncl usões, foram submeti dos a t ra tamen to s qulmi
cos de ì impez4. Prj mej ramente, el es foram aqueci dos em HCI con
centrado pof vãrias horas para elimìnar argilas e mat6rias orSô
nicas, e posteniornente, errì HF tambõm concentrado, para elinjnar
fragmentos de síl jca e outros silicatos, Esse cuidado se fez
necessãrio pois, como jã tivemos ocasião de verifjcar em outras
oportuni dades (SVISER0, 1969), os cri stai s de di amante sempre
ret6m em suas sqperficies, di versos tipos de substâncias que
ali se alojam durânte o tempo em que o di amante estã sendo trans
portado, apõs sua formaçã0. Se essas substâncias não forem to
quados

talmente remqvjdas, elas poderão ser tomadas posteriormente como
inclusões primãrias e faìsear as interpretações referentes ã na
tu re za mi ¡era I õg i ca e química dos minerais real mente i ncl usos no
diamante.

o pbj e 9j vo fundamental do nosso traba I ho õ a de
termi nação quimi ca quanti tatj va das i ncl usões, o passo segui nte
foi isolã-las dos seus respectivos hospedeiros, A liberação po
de ser fei ta por doi s mõtodos di sti ntos : fragmentação ou oxi da
ção do d i àman te hospedei ro, No prìrnei ro caso o di oma n te 6 frag
mentado em di sposi ti vo especial e as inclusões são separadas dos
fragmentos po¡ meio de una operação extremamente laboriosa com
o auxîlìo fle um mÍcroscõpio ou l upa prov ida de p o I a r i z a d o r e s . A p e
sar de trabalhoso, esse mõtodo tem a grande vantagem de não prg
vocar nenhum da no na compos ì ção quím ica das fases I i beradas. A
oUtfa possibìlidade cons i s te em oxidar o diamante durante aìgu
mas horas ã temperatura de 800oC. Apesar de.ser um m6todo práti
co, por não envol ver separação de mi nerai s ao mi c ros cõp i o, eìe
tem o i nconveni ente de al terar algumas i ncl usões, especiaìmente
os sulfetos que são sensivei s ãs vari ações da temperatura. Dian
Como

te dessas aì ternativas, optanos pel o prì mei ro método,
0 disposi¿jvo uti I i zado pa ra fragmen ta r os dl anan tes
estã esquematizado na Fi qura 2, em vista geral (2a) e em perfi l
(?b), Trata-se, essencìalmente, de un bloco retangul ar (A) de

-.l0-

i:Qr:[::-:E i--'/---l
--

(b)

Flgure 2 - Dlepoeltlvo uBódô pårð f6ólËr ss
frogmen t açåo

do hóapêdBlro

f nc 1uÈöås

mBdfàntê

ô

!

d) v16tê gsrål do conJunto IA) notando-BE o clltndro (B)
em cuJ o lntêrlor du6B hËBtás mévels (C) uubmetem ô dl,êmôntê a pressôpa vlÞ1éntèB qu6 próvooãm o Beu romplmsntôl
b) v{.ate Ém pêrfll mo6trandö outroe pormsnôrËÈ dô êpårËtho, 0 novfmentÕ de rotaçåo dês bÕrbolÈtae(D) dee loca ae
duas håB téË quÊ _prBBé1ónam o dfamsnte até o seu romplmen
to. ü otllndrö ó vedado nåB duâB BXtrBmldådss (F) de mo:
do Ê rster oa fragmentöB dê dlðmðñte å ês pÒBsfvels lnclueðee mlnÞrÊf6. Ae lnclusðee eåo eaporadae, póBt6rfórménts, à l upe bln0óulôr.

-I
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aproximadamente l0 x 7 x 5 cfi, construído de aço inoxidãvel, de
alta dureza, contendo no centro um cilindro oco de 3 cm de diÂ
metro (B) ' interceptado por duas hastes rosqueadas (c) passîveis
de serem movimentadas pe'l as borboletas (D) no senti do i ndi cado
pÊlas flechas. 0 diamante a ser fragmeltado é colocado no inte
rior do cilindro, suspenso entre as duas hastes, de tal
forma
que se gi rando uma das hastes, ou ambas simul taneamente, o cris
tal õ submetido a pressões intensas que provocam seu rompimento.
Ao romper-se o diamante I ibera suas i ncJ usões que eventual mente
'
podem tamb6m se f¡agmentar.

seg,uir, os fragmentos são transferidos cuidadosamen
te para uma lâmina de vidro provida de uma cavidade central, e
ìevados a uma lupa dotada de polarizadores onde se processa a se
paração 4as inclusões. As inclusões são distinguidas dos frag
mentos de diamante pe'lo fato de apresentarem relevo menor, hãbi
to definido, cor característica, e com exceção das granadas e es
pi nãl ios, b'i rref rìngôncia. de valores mãdios a al tos. Nessa ope
ração ã aconselhãve'l utilizar um mejo de imersão qualquer, ãlcoot
ou nujol, que alãm de reduzjr o relevo dos fragmentos do antigo
hospedei ro permi te tocar as i ncl usões sem que se corra o ri sco
de'las sal tarem da tâmina.
A.

Efetuada a separação, as incrusões foram submetidas a
estudos d j versos i nc'l u j ndo determi nações õpti cas, di f ração
de
raios x e anã'l ises químicas qualitativas e quaniltativas. 0 em
prego de um mi croscõpi o de varredura model o scAN ? fabrj cado pe
'la JE0L, alõm de auxiliar o estudo morfolõgico das
inclusões, fa
cllitou muito o trabalho dg jdentificação des.ses miner¡is. O re
ferido microscõp'io contõm um anal isador de raios X acoplado ca
paz de fornecer anãl jses químicas qualitativas de quaìquer pol
to da amostra. Para facilitar aj.nda majs o trabalho, o espectro
de raios X caracteristlcos da amostra sob anãljse õ proJetado em
uma te'la fluorescenter pêFtTtjt.i ndo o reconhecJmento rãpido
dos
principais elementos quimjcos presentes. A Fotografla I mostra um
desses espectros, referente a uma i ncl usão de i lmeni ta mostrando
de forma clara e bem definida os picos correspondentes ãs raias
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Fotografla t - Espectro da ratos X de uma lnc1uaåo de flmenfte
destacando as ralas caracterfetfcas KcB KB do tt
tån1o e do ferro.
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caracteristicas Ks e

tìtânio e do ferro.
Anãl i ses desse ti po s i mpl i fi caram tanto o trabal ho de
identificação a ponto de tornar quase desnecessãrio o uso da di
fração de raios X. Essa úl tima tãcnj ca sõ foj realmente neces
sãria no caso de uma jnclusão cujo espectro de raios X sõ contl
nha as ra'ias Ko e Kß do tì tân'io j ndi cando tratar-se de ruti I o
anatãsio ou brooki ta. Neste exempl o, a natureza exata do mate.
rial, no caso rut'i lo, fo j estabelec jda depois por meio de dia
gramas de precessão. CompJ etada a j denti fì cação, as i ncl usões
foram montadas em secções po'l ì das e ana'l i sadas quanti tati vamente na mi crossonda el etrôni ca.
A

Kß do

MICROSSONDA EI,ETRONICA

Trata-se de uma das tãcni cas mai s versãtei s de anãl i
se qqim'ica disponível na atual'idade. A pri ncipal característj
ca da mi crossonda el etrôni ca é fornecer anãl j ses quimi cas quan
tit.ativas pontuais, 'i sto ã, de pequenos setores da amostra ocg
pando volumes não maiores do que alguns ãngstrons cúbicos. A1ãm
de ser uma tãcnica não destrutiva, ela permite tamb6m a visuali
zação do materi al durante a anãl i se possj bj I i tando dessa forma
uma corre'l ação permanente entre as proprj edades morfol õgi cas e

texturais da amostra

com sua composìção química.

A ap'l icação da microssonda eletrônica a estudos de zo
dimen
neamentos,'intercrescimentos cristalinos e minerais de
siies mi croscópi cas, revol uci onou compl etamente o campo das Geo
ciências. 0 programa de estudo das rochas lùnares e as inclu
sões cristalinas do diamante, por exemplo, são alguns problemas
específi cos que não poderi am ter s i do desenvol vi dos sem o co!
cur6o dessa tõcni ca. A þi bl i ografi a exi stente sobre a mi cros
sele
sonda el etrôni ca ã tão vasta que torna quase impossível
ci onar referônci as para esse pequeno capítul o. De qual quer for
mô, não poderíamos dei xar de menci ona r o arti go de G0l'lES e GI
RARDI (1973) onde os autores abordam aspectos gerais do mõtodo
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e suas aplicações, essencjalmente no campo geolõgico.
A Fi gura 3 mostra, de forma esquemati zada, os pni nci
pai s componentes de uma mj crossonda el etrônj ca. Um canhão el e
trôni co fornece um fei xe de el 6ctrons que devi damente col imado
por dois conjuntos de lentes magn6ticas incjde sobre a superfi
cje polida da amostra a ser analisada. A amostra, ao ser bom
bardeada pelos el ãctrons, emj te raios X característicos que são
recebi dos e ana'l i sados em espectrômetros acopl ados ao coni unto.
A gbtenção de resul tados quanti tati vos exi ge a utj I i zação de pa
drões bem conhec j dos , cqja compos i ção quími ca 6 rel aci onada com
a substância de compos'ição desconhecida, efetuando-se uma sõrie
de medjdas na seqtlôncja padrão-amostra-padrã0. Dispondo-se de
padrões adequados, 6 possível obter-se anãl i ses com preci são da
ordem de 1-2%.
Apesar de simples em seus princípios gerais, na verda
de, trata-se de uma t6cnica cqmplexa e gnvolvente que exige uma
s6ri e de cuj dados durante a preparação das amostras ' real i zação
das anã'l i ses e correção dos resul tados f ornec j dos pel o apare'l ho.
As correções analiticas constjtu'i ram a pni nciPio, um dos gran
des entraves da tõcn j ca consumi ndo um tempo enorme em cã'l cul os
trabalhosos. Atualmente, esse obstãculo iã foj totalmente suPg
rado, graças ã automat'i zação total dos aparel hos maj s modernos
que provi dos de computadores são capazes de fornecer anãl j ses
quími cas compl etas de vãrj os el ementos em questão de al guns mi
nutos.
As anãl i ses quími cas di scutj das neste trabal ho foram
realizadas em uma microssonda semi-automatizåda, fabricada pela
Materi a'l Ana'lyses Company, model o 500, exi stente no Departamen
to de Geocjôncjas, da Purdue Un'i versìty, t,,lest Lafayette, Ind'ia
rìô r Estados Un j dos da Amõr j ca. 0 aparel ho, operado em reg'ime
de l5 KV e 2 rIA, di spõe de três cri stai s anal i sadores, respecti
vamente L I F, RAP e PET. As correções anal itj cas referentes a
desvjos, tempo morto, radiação de fundo, absorçãorfluorescêncja
e número atômjco, foram efetuadas com o auxí'l io de um computa
dor utj I j zando os programas de B0YD et a.L. (1969) e HADIDIACOS
et aL. (197'l).
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MINERALOGIA

E QUlMICA DAS

]NCLUSOES

Duraqte s6cutros o di amante tem sido uma das substân
cias rnais ¿precìadas e disputadas peìo homem, Quanto mais .inco
lor e transparente, maior seu valor comercial, Entretanto, mes
mo 0 mais perfeito dos díamantes pode ter seu vaìor sensivelmen
te depreciado se ele contiver inclusões minerais (bolhas), tlas
são relativanente raras, mas, dependendo do seu número, dinen
são e distrí'buição no interior do diamante. podem comprometer
seni amente ou mesmo ì mpedi r a I apÍ dação da pedra , Curi osamente,
esse material tão indesejado por lapidadores e comerciantes de
brilhantes, ã da mais alta ìmportância para alguns pesquisado
res pois eles encerrâm em si uma boa parte da hist6ria da ori
gem do diamante.
HISTõRT

CO

0 primei ro registro de materi al dentro do di amante foi
feitO por EVELYN, no recuado ano de ì645 que mencionou a presen
Ça de rub i em um exemp I a r proveniente da Indi a (Dt BEER, t95S).
Essa observaçã0, evi den temen te, s6 tem valor hi stõri co ¡ Þois o
que EVTLYN de fa to deve ter visto, são as hoj e familiares inclu
sões de granada pìropo que em geral exibem cor vermelha acentua
da.

o

o dezenove di versos autores apresenta
ram referôncias esparsas a respeíto de un gra.nde número de subs
tãncias que segundo eles, estariam inclusas no diamante. A lis
ta i ncl ui minerais de paragãneses di versas e outras subs tânci as
como C0, (BRtl.rlSTER, 1835), topãzìo (DUMAS, tB40), quärtzo
(PETZH0LDT,1842),, diamante (KENNG0TT, lBS3), ouro e restos de
p:l antas (DtS CE0IZEAUX, ì855), pirita (HARTING, lBSg), hematita
e jlnenita (C0HEN, 1876) e gases diversos (JANNETTAZ, tg79).
Du!"ante

s6cul

A descoberta dos campos diamantiferos da

Ãfrica no fi
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nal do sécul o dezenove e pri ncipi os deste sãcul o, moti vou o apa
recimento de uma extensa bibl iografia sobre diamantes e kimberl i
tos contendo ìnúmeras refer6ncias äs inclusões conhecidas, BAUER
(.l904) volta a menciona'r bolhas de gases e líquidos em canalicu
los" que segundo e1e, se movi mentari am no ì nteri or do diamante.
0utras substãncias descritas posteriormente como inclusões in
cluiam granada (SUTTON, 1907; I.'IAGNER, 1914.), olivina
(SUTTON,
'I
'l923;
921 ) , masneti ta (SPENCER , 1924),quartzo (C0L0NY ,
C0RRENS ,
l93l), cromj ta , picot'i ta e z i rcão (SUTT0N, l92S ) e bjotita
(1,üILLTANS,

ì932).

As referênc i as de WILLIANS (1932) contidas em seu cõ lg
bre tratado, encerraram o que poderíamos chamar de prìmei ra fase
no estudo das inclusões, Ela se caracterizou por registros mera
men te informativos, na maior pa rte dos casos baseados unicamente
em observações visuais da forma e cor dos mateli ais vistos
den
tro do d i aman te. A lguns dos mi nera i s a te-aqui mencionados se
riam confirmados mais tarde por mõtodos rigorosos de anãlises,sen
do os demais simplesmente descartados.

Credita-se a MITCHËLL e GIARDINI (l953) a primazia de
terem apresentado a primeira identificação inequivoca de uma iq
clusão. Usando difração de raios X, eìes mostraram que a olivj
na formava intercrescimentos epitãxicos com o diamante, e que o
plano (0'l0 ) da i ncì usão era paral el o ao p lano (1ll) do hospedei ro, tsse trabalho foi segui do i medi atamente por ur¡a sõri e de con
tri bui ções seme lhantes de autores russos, decorrentes da desco
berta de um grande núnero de kjmberl i tos mi neral i zados na Plata
forma Siberjana. FUfERûtNDLtR (1956, l95B e :l960), 0RL0V (1959),

e

(1961) e GNEVUSHEV e NIK0LAtVA
(1961), i denti fj caram tambõm por neio de di fração de raios X,oli
vi na, pi ropo, c r o m i o e s p i n 6 1 j o , di amante, di opsídi o e enstatìta.
alõm de vãri os casos de epi taxi ô entre o dì amante e suas inclu
FUTERGENDLER

FRANK-KAMENSTSKY

sões.

Por voìta de l96l,
mantes sint6ticos produz idos

ta em
tlectri c Compa ny

MILLEDGE determi
pe

la

Generä'l

nou coes'i

dia
nos

-tBËstados Unj dos da Am6rj ca . tssa descoberta teve grande reper
c us são pois consti tui u mais uma evjdôncia da impossibi li dade do
quantzo coexi s ti r com o dj amante. 0utra contrjbuição i mpo rta n
te 6 devjda à SHARP (1966) que encontrou pirrotita e pentlandi
ta em di amantes de vãri os I ocai s da Ãfri ca.

A parti r de 1968, trabal hos seme lhantes começaram a
ser desenvol vi dos no BrasÍ1. CAMARG0 e LEITE (l968) i dentì fi ca
ram olivjna em um diamante de Minas Gerais; LEITT (ì 969 ) se re
feri u a olivina, granada, cromioespi n6ìio e pentl andi ta tamb 6m
em di amantes de Minas Gerâjs, enq ua n to SVIStR0 (1971, l97la,
1974 ) descreveu ol j vj na, granada, ortopi roxêni o,cromioesp inõì io,
rutilo e diamante em material procedente dos ga rì mpo s de Ma to
Grosso e Goiãs. Recentemente, CAMARG0 e LEITE (l977),estudaram
ai guns casos de epitaxÍa en tre o dì amante e a ol ì vi na, observa
dos em espôcimes da reg i ão do Tri ângul o Mi ne i ro, MG.
Ã medi da que es ses estudos p rog red ì am, tornava-se ca
da vez mais evi dente a neces s j dade de se consi derar a
ori gem
dos mj nera j s atã então des cri tos como i ncl usões. 0RL0V (1959)
e posteriormente HARRIS (1968) es tuda ram mi nuci osamente o pro
blema, e baseados no I jmite de estabil idade rel atì vamente ã
pressão e ã tempe ra tura , dividiram as i ncl usões conhecì das em
dois grupos distintos: singenõticas ou pli mãrì as, e epi gen6ti
cas ou secundãrjas (Tabel a 2). 0 pri me Í ro grupo reune mi nera i s
caracterís ti cos de altas pressões e tempera tu ra s cujo campo de
estabilidade 6 compatlvel com o do dia¡rante, Pertencetn a esse
grupo a olivÍna, a g rana da , o pi roxên i o, o cromioèspinõl io,
o

rutj lo, o zircão, a ilmenita, a coesjta, alguns sulfetos como
pirrotitâ e pentl andi ta, a l6m do prõpri o diamante.
As i ncl usões epì gen6ti cas , por sua vez , são as forma
das posùerjormente ao djamante, e a ele associadas por
episõ
dlos subseqLlentes. Tais mineraìs não possuem nenhurn vinculo ge
n6 ti co com o diamante, e portanto, são des t j tuídos de i nt,eresse,
Pe rtencem ô esse grupo: goeùhitä, serpenti na, grafi ta, hematìta,
sellalta, caol'i nita, anfibõl io, sanidina, limonita, turmalina,
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TABELA

2
DE

MINTRAIS IDENTIFICADOS El'4 DIAMANTES NATURAIS POR MEIO
DIFRAçÀO DE RAIOS X I/OU MICROSSONDA ELETRONICA

INCLUSõES SINGENETICAS

na ( ì )
Pi ro po (2)
Cromioespinétio

tnstati ta (4)

01 i v i

ta (8)
Ru ti ìo (9)
I I men i ta ( I 0 )
Cromì

ta ( 5 )
Pi rroti ta (6)
Pen tl andi tâ (6)
Coes i

1Z¡

Diamante (3)
Djopsídio (3)

Crom

iop

Zi rcão ( 1l )
0nf aci ta ( l2)

iropo (7)

INCLUSÕES EPIGENETICAS

ta

ta (7)
Sellaita (7)
Caol i ni ta (7)
Magneti ta ( ì 7 )

(13)
Serpentina (13)
Grafi ta (13)
L i moni ta (17)
Turma li na (17)
Goe

th ì

Anfì b6r i o( I4)
Sanidina (14)
Xenoti ma (7)

Hemati

Qua

Mi

rtzo ( l7)

ca

(I 7)

INCLUSÕES DE OR]GIM INCERTA
Ci

ani ta (14)

l) MITcHELL e GIARDINI
2) FUTERGENDLER (r 956)
3) FUTERGENDLER (t958)
4) FUTERcENDLER (1960)
5) MTLLEDGE (1961)
6) SHARP (re66)
7) MrYtR (r e68)
B)

HARRTS

Fl ogopi

(1953)

ta

Biotita

(15)

9)

MEYER

(16)

e B0YD (1968)

e SVISER0 (1973)
ll) MEYER e SVISER0 (1975)
l2) MTYER e TSAI (i976)
'r3) ORL0\/ (r959)

(r 968)
ì

7)

ESTE

10)

MEYER

l4)
r5)
l6)

PRlNT

TRABALHO

et aL (19751

MEYER (1967)

GIARDINI

et aL (1974)
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ta e quartzo,
A Tabela 2 i ncl uì um terce iro grupo de i ncl usões cons
ti tuído pel a fl ogopì ta, biotita, e ci¿ni ta, cuias re I a ções gen6
tj cas com o di amante ndo es tão perfei tamente defi ni das. Finalmen
te, não po de rí amo s omitjr as pseudo- i ncl usões, ou seia, manchas
escuras de fo rma to, tamanho e nímero vari ávei s que se distribuem
pelo interjor de uma grande pâ rte dos di amantes. Na real i dade '
trata-se de um fenômeno õptico produz ido peì a re fl exão total da
luz através de clivagens internas e outros defeìtos cristalinos
xenoti mô, mica, nìagneti

do d iamante,
No

fi nal da dãcada passada iã havia um grande

número

bem confirmadas e vãrìos pesquisadores encontravam-se empenhados em ob ter anãl ì ses quimi cas quantì tati vas desses
minerai s. 0s primei ros resul tados rea I men te si gnì fi cati vos fo
ram apresentados por MtYtR e B0YD (1968, 1969 e 1972)' MEYTR e
SVISERO ('l973) e paralelamente por S0B0LEV et aL.(1969' 1970 e

de inclusões

.l971) na Uni ão Soviõtica. Trabal hos pos teri ores de MEYËR e SVI
SER0 (1975), PRINZ ¿ t aL.(l 975)' MEYER e TSAI (1976)' GURNEY et
aL, (1977) e MEYËR et a7.. (1977), ampl iaram ainda mais as infor
mações relativas ã compos i ção q uimi ca das i ncl usões.
i denti f i
Nes ta investigação de dì amantes brasi I ei ros
camos as i nc I usões mi nera i s seguintes:
S]NGENTTICAS

ol i vi na (f orsteri ta )
ortopi roxôn i o (ensta ti ta )
c li nopi roxõni o (d iopsídi o e onfaci ta )
granada (cromiopì ropo e pì ropo-a I man
di na )
cromioesp'i nõì ì o

rutilo
zircão
i I meni ta
pi rroti ta
di amante

EPIGENITICAS

graf i ta
quartzo
caol ini ta
hemati ta
mi ca

turmalina
magneti ta
I imoni ta
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ESTÃG]O A,IUAL DAS PESQUISAS

o es tudo das i ncl usões tenha expe r i men ta do um
impulso extraordinãrio nos últimos anos, como não poderìa deixar
de ocorrer, hã ainda una sõrie de probìemas pouco conhecidos,mas
que certamente, serão obj e to de i nves ti gações no futuro. Confor
me tivenos oportunidade de observar durante a 23 Conferôncia I!
ternacional sobre Ki mberl j tos realizada em Santa Fõ, tstados Uni
dos da Amõrica, em outubro de 1g77, hã um consenso entre os pes
quisadores de que õ extrenìamente ìmportante reunir mais inforna
Embora

ções de incìusões cujos diamantes sejam provenientes de fontes
bem defi ni das, kimberlíticas ou secundãrias. pretende-se, com
isso, ob ter dados estatísticos relativos ã f reqtJênci a das inclu
sões, e c o r r e I a c i o n á - I o s com seus correspondentes mi nerai s
de
xenõ I i tos de kimberl i tos. Espera-se que trabal hos desse
t.i po
possam contri bui r significativamente pa ra ampliar o conhecjmento
da mineralogia do manto superior. A abundância de clinopiroxô
ni os em di amantes do kirnberlito Premier na Ãfri ca do Sul, ao la
do da extrema raridade desse mesmo tlli neral em di amantes brasi lei
ros, consti tui um bom exempì o da importância desses estudos. No
momento, esse fa to não pode ser devi damente i nterpretado pois
os resul tados conheci dos não possuem s igni fi cado estatÍstico.

0utro aspecto pouco escl arecì do re fê re- se ãs possíveis
inclusões flujdas cuja ocorrência no diamante vêm sendo menciona
da na literaturà des de o sõcul o passado (B0E[^JSTER, 1835 ¡ BAUER,
1904; tPPLER, l96l ). MELT0N e GIARDINI (1972, 1974, 1975), de
termi naram por meio de espectrometri a de massa uma sõri e de com
postos gasosos que, segundo esses autores, teri am sido Ii berta
dos do diamante apõs sua fragmentação no vãc uo , Apesa r de todo
ri gor analítico com que MELT0N e GIARDINI conduzi ram suas expe
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riências, o fa to õ que eles não r evaram em con ta a possibiìidade
de haver i ncl usões cristal inas nas amos tras por eles estudadas.
Tais i ncl usões poderiam, eventual mente, ser a fonte dos gases
detectados de modo que'a questão do diamante conter ou não in
clusões fl uidas continua aberta.
0utras

ções pouco expl oradas incluem materiais po
licristalinos observados por cNEVUSEV e NIK0LAEVA (1961) e HARRIS
(1968), bem como os intercrescimentos cristalinos diamante-diop
sidio, diamante-cromioespìnõlio e diamante-rutilo descritos por
FUTERGENDLTR (1965) e S0B0LtV (1g74) cuja origem e significado
são tambõm desconheci dos. 0utros traba I hos que certamente serão
desenvol vi dos no futuro di zem respeì to a determinações i sotõpi cas
e sínteses de incìusões.
fe i

CARACTERÍST]CAS GERA]S DAS INCLUSÕES CRISTAI,TNAS

A ocornônc i a de i ncl usões s i ngenãti cas dentro do dia
mante, ao que tudo ìndica, constjtui um fato relativamente co
mum, embora dificil de ser observado. Apõs termos examìnado mi
l ha res e mi l hares de amos tra s , estimamos que a freqüãnc i a desses
minerais deve oscilar em torno de ZO%. Aparentemente, não pare
ce haver nenhuma relação entre a presença de i ncl usão e o tipo
de hospedei ro, de tal forma que teori camente qual quer diamante
po

de conter i ncl usões.

0

número de indjvíduos cristalinos inciusos em un úni
co diamante ó variável, mas em geral não ul trapassa de seis. Con

tudo,

amostras por nõs es tuda da, conseguìmos contar
um total de 32 inclusões 1 E preciso não esquecer que esses núme
ros poderão ser maiores se levarnos em conta as inclusões subrni
croscõpicas. Q uan to ã abundância rel ati va, a olivina é de I onge
a inclusão mais f reqtlente. Seguem a- oljvina, as granadas¡ os
ortopi roxônì os, a pirrotita e o prõpri o di anante que foram obser
vados em numerosas amostras. As dema i s j ncl usões são po uco fre
em uma das

qtJentes ou raras.
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Con rei ação às dimensões, as i ncì usões se concentram
no i nterval o 100-800 mícrons. Excepcionalmente, el as podem ser
observadas ã vista desarmada, e nesse caso, dão a i mpres s ão de

se tratar de bolhas de'ar dentro do diamante. Um dos aspectos
mais notãveis ã o idiomorfismo acentuado de todas as inclusöes
singen6tìcas (Fotomìcrograf.ias I e 2). As epigen6ticas, pelo contrã
ri o, são i rregulares, fragmentadas, e sem pa d rão morfológico de
finido (Mìcrografìa eletrônica 20), A cor é nais ou menos ca
racterísti ca e pode auxiI jar a i dentì fi cação de algurnas esp6
cíes como granadas e dìopsídios.

Não poderiamos dei xar de ressal tar o carãter monomi ne
rãlico das i ncl usões estudadas. Durante todo o trabal ho, não
observamos um úni co ca so s eq uer de associação pol i mi nerãl ica,i s
to ã, duas ou mai s fases contíguas no mesmo di amante . Trata-se
de um acontecimento ra ro, e os úni cos exempl os conheci dos são
aquel es relatados por PRINZ et aL. (197b) e MEytR e TSAI (1976).
0 que parece ser relativanìente comum, ã a associação de duas ou
mais espécies minerais no mesmo diamante, porém separadas entre
si, tai s como as que observamos entre olivina e enstati ta, ol.i
vi na e grana da, olivina e cromi ta, oljvina e pi rroti ta e entre
enstati ta e granada. Associ açôes ternãrias são menos f req0en
tes, porêm variãveis podendo reunir oì ì vi na, granada e cromi o
dìopsidio (S0B0LEV et at. (t970); ens ta ti ta , granada e dìopsí
dio (PRINZ ,zt aL", 1975 ); olivina, pì ropo e enstati ta (MEyER e

TSAI, .l976) e assinr por diante.
0utro aspecto i nteressante são os intercrescimentos
epi tãxi cos en tre as i ncl usões e seus res pecti vos hospedei ros.
Teoricamente, o diamante pode constituir epitaxia com qualquer
uma das espécies que eìe engìoba; contudo, os casos descritos na
I iteratura referem-se apenas aos intercrescjmentos diamante-ol i
vi na, diamante-cromìoespinél jo e dì amante-pì ropo (FUTERGENDLER
e FRANK-KAMENTSKY, l96t; HARRIS, 'ì966). E possivel que a epi
taxi a s eja um fenômeno muito majs comum do que se imagina,e que
ela tenha um papel destacado no crescimento do prõpr.i o dianan
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Lomicrogla'F i a

Fotumicr0¡lr¿r'lia
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se,em primeiro pJ.ano,umacromiopiropo de habi
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te. Infelizmente, os dados existentes são escassos e insuficien
tes para permi ti r uma anãl i se mai s profunda do seu si gni fi cado
genéti co.

cúbico,

Embora o diamante cristalize na classe m3m do sistema
seu comportamento entre nicois cruzados ã totalmente anõ

malo produzindo hipãrboles irregulares, luminosidades e cores de
interferência variãveis. Esses aspectos concentram-se em torno
das inclusões, particularmente em torno das maiores que
po dem
ser vistas facilmente ä lupa binocular ou ao microscõpio õptico.
Se con6i derarmos a possi bi I i dade das i ncl usões submi croscõpi cas
serem realmente tão comuns como imaginam certos autores (FESQ et
aî,, , 1975), teríamos então uma expl icaçõo simples para a birre
fringência anômala do diamante. Diga-se de passagem que durante
o nosso trabal ho, mui tas das i ncl usões , especi al mente aquel as de
dimensiíes menores , foram I ocal i zadas por mei o dos seus contornos
bi

rregri ngentes.

outra feição comum, observãvel taI
bãm ao microscõpio que é a existância de pequeníssimas cl ivagens
internas radiais no espaço que circunda as inclusões. Conforme
Mencione-s€

HARRIS

r

ai nda,

estã relacionada
resul tantes da dÍ tatação diferencial dos

et aL. (1970) demonstraram,

aos esforços mecânicos

sua origem

cristais inclusos dentro do diamante. Do ponto de vista quimico,
as I ncl usões são absol utamente homogêneas e

tas dg zoneamentos.

compl

etamente

i sen
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TNCLUSÕES STNGENÉTTCAS

São aquelas cuja cristalização se processa simultanea
mente com o di amante hospedei ro. Nessas condi ções, el as possuem
um interesse geolõgico especial, motivo pelo qual serão abordadas
p0rmenorizadamente nos capitu'los subseqüentes.

OLIVINA

t a incl usão mai s comum em diamantes brasi lei ros ocor
rendo na forma de cristais isolados ou agrupados em pequenos en

xafnes. Normalmente constitui associações com outros minerais, so
bretqdo com gnanada, cromi ta e enstati ta. A cor das ol I vi nas va
ria de incolor a verde bem claro, tornando-se mais acentuada apõs

llf crograf 1a eletrôni
vl dade s

ca
nð

I - 0llvina

supsrf f c1e.

prismátlca contendo vár1 as
to 4 50 x

Aumen

.

ca
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ser

or do hospedei ro.
Dentro do di amante, a ol i vi na apresenta-se ci rcundada
por uma fai xa escura resul tante da grande di ferença entre seus
removi da do i nteri

lndices de refração (ß = .l,65) e o indice do diamante (N = z,4z)
0bservadas ã vista desarmada, elas dão a impressão de bolhas de
ar dentro do diamante, sendo essa a origem do termo tão conhecl
do e usado no comãrci o de bri t hantes .
As olivinas, como as demaís inclusões, são perfeita
mente idiomorfas. 0 trãUito varia entre pnismãtico (Micrografia
eletrônica I ), tabular, e globular (Micrografia eletrônica 3)
sendo freqtlentes os individuos cristalinos em forma de gota (M1
crografia eletrônica 5). 0utro aspecto morfolõgico que chama
nossa atenção rrão s6 para as olivinas, mas tambõm para as
de
mais inclusões, ã o ligeiro abaulamento das faces e arestas ¿os
cristais. Trata-se de uma feição exibida também pelo p16prio
diamante, e que de acordo com vãrios pesquisadores seria resul
tante de processos naturais de corrosão (svISEi0 et aL., 1970;

tIHITEL0CK, I973). Como as inclusões estão diretamente relacio
nadas ao diamante, 6 provãve1 que el as estejam tamb6m sujei tas
ãs mesmas vi ci ss i tudes experi mentadas pe'lo seu hospedei ro. Nes
sas condições, õ bem provãvel que o abaulamento das inclusõesse
Ja produzido por dissoìução em uma fase pretãrita, antes delas
serem englobadas pelo diamante.

A Micrografia eletrônica I mostra, de forma bem nTtl
da, duas depressões el ipti cas e paral el as na extremi dade i nfe
riorr uma das quais estã ampl iada na microgra.fia seguinte. Essa
mesma mi croestrutura aparece tambãm na ol i vi na da Mi crografia
et etrõni ca 4, e como serã vi sto mai s ad.i ante, em vãrias outras
i ncl usões. 0 padrão perfei tamente regur ar e constante, a ausãn
cia de fraturas prõximas e a ocorrência general izada dessas de
pressões, sugere que el as sejam uma fei ção pri mãri a das i ncl u
sões. Sua forma sugere anti gas bol has produzi das pel o escape
de gases ; i sso, eví dentemente, durante a fase ígnea de cri stal i
zação das inclusões e do diamante. Essa hipõtese poderia inclu
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lvllcrograflr: el0trônica 2 - Pc¡rmeno¡' de uma cavl dad e ellpsofdlca
cJa mt orograf 1a eletrônlce I . Aumento I . 300 X.

Mlorografl.ei p¡tet¡'ônlea 3
Aumen

-

to 60U X.

Inel,ueåo de o11v1na

de

forrne giobul6r.
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Micrografla Bletrôni ca 4 - Crfstal de ol fvina Bqu ldlmenstonal
com duas cavldades paralelas . Aumento 500 X.

Mlcrogrefla eletrôni ca 5 - Crlstal de ollvlna
ta. Aumento 500 x.

em forma de go-
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sive expl icar a fonte dos compostos gasosos encontrados por MEL
T0N e GIARDINI (1972,1974) ao fragmentarem diamantes no vãcuo.
Como se recorda, esses doj s pesqui sadores, ao i denti fi carem a ex
tensa lista de substãniias gasosas em djamantes brasileiros
e
afri canos, não fí zeram a di sti nção se os referi dos compostos pro
vi nham do di amante ou de suas i ncl usões. Acredi tamos que os ga
ses referi dos por MELT0N e GIARDINI provenham na real i dade das
i ncl usões e que seu escape d6 ori gem a essas i nteressantes
de
pressões superficjais.
As i ncl usões de ol i vi na em gera I são epi tãxi cas com o
diamante. Conforme MITCHELL e GIARDINI ( 1953) e HARRIS et aL.
(.l967) demonstraram, a orientação mais freqtlente 6 aquela em que
o plano (010) da oìjvina ã paralelo ao pìano (ll1) do hospedeiro.
Esse i ntercresci mento pode ser j denti fi cado rapi damente ao mi cros
cõpio observando-se o diamante apoi ado em uma das suas faces oc
taãdricas. As inclusões de olivina, que em geral são tabulares
devido ao maior desenvolvimento das suas faces (010), surgem fa
ci lmente no campo exatamente por apresentarem a face mais desen
volvida paralela ã face octaêdrica do diamante.
Exami nadas ao mi croscõpi o po'l ari zador, as i ncl usões de
olivina exibem cores de'interferência de intensidade mãdia e ex
ti nção reta (Fotomicrografia 3). Quando ainda no interior dos
seus hospedeiros, apresentam-se circundadas por zonas anõma'l asde
birrefringôncia, o mesmo ocorrändo com as demais inclusões. As
demai s propri edades õpti cas não puderam ser devi damente exami na
das em virtude das dimensões exíguas dos cristais.
A Tabel a 3 apresenta onze anãl i ses quími cas quanti tati
vas de 'i ncl usões de ol i vi nas obti das por me j o da mi crossonda el e
trônica. 0s diamantes portadores das referidas inclusões são to
dos de origem detrítica e provãm dos principa'i s garimpos dos Es
tados da Ba,hia, Paranã, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiãs, São Pau
0utros pormenores referentes ã I o
1 o e Terri tõri o de Rondõni a.
cal i zação dessas amostras acham-se na Tabel a I . Exami nando-se a
Tabel a 3, observamos que as o'l i vi nas anal i sadas apresentam compo
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Fotomlcrografia 3 * orivina de rráotto tabular, fraturade durante
a remoção do hopedeiro. Nl coÍs cruzados,30 x

Fotomlcrograffa 4 - Enstatlta de ná¡:.to
Nfcols cruzados , 4A

p

ri

X.

smá

t I co , bi t e rm1 nada

.
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cas quase constantes, havendo pequena va ri ação entre
seus elementos quími cos principais subordi nados. Esse fa to õ al
tamente significativo, mormente se levarnos em conta as distân
cias que separam as amestras entre si.
s

i ções quimi

Embora os mi nera ì s do grupo das ol i vi nas variem arnpla
men te em seus teo re s de magnés ì o e ferro, as olivinas associadas
ao diamante pa recem mostrar uma varì ação res tri ta em rel ação a
esses el ementos . De fato, os conteúdos de lrlg, Si 0O cal cul ados
a pa rti r dos dados cons tantes da Tabel a 3 mos tram, pe rfe i tanen te ,
que todas as oìjvinas estudadas são magnesianas e correspondem ao

forsterita da sérje forsterìta-fayalìta (Tabela 4).
A Fi gura 4 nostra uma séri e de hi stogramas construí
dos para conparar a vari ação da razão Mg x 100/Mg + Fe entre as
i nc I usões de ol i vi nas es tudadas e ol ivinas de outras associações
ul tramãfi cas e ultrabãsicas diversas, 0 primei ro deles (4a ) re
fere-se ãs i nc lusões ana I j sadas nes te trabal ho cujas ra zões Mg
x ì00/Mg + Fe se restringem ao intervalo 9Z-95%, com uma concen
tração acentuada em torno de 92 e 93%. 0 hìstograma seguinte
(4b ) reune dados de i ncl usões proveni ente das mais importantes
regi ões diamantíferas do mundo, a saber, Ãfri ca do Sul, Gana,Ser
ra Leoa, e Tailândia (MEYER e BOYD, 197Z) , Venezueìa (SVISER0 e
G0MES, 1977), e União Soviõtica (S0B0LEV et aL., 1970; S0B0LtV,
1974), Embora a variação seja lìgeiramente maior devido ao maior
número de dados di sponîvei s, a noda do hi stograma ã quase coi n
cÍdente com a referente ao materjal do Brasi L 0 terceiro grã
fi co (4c) refere-se a ol'i vj nas de kimberì ì tos (McGETCHIN e SIL
termo

VER, 'l970; MITCHELL e FRITZ, 1973; CLARKE e lrtITCHELL, I97S; B0yD
e CLtMENT, 1977). Nesse caso, a variação da razão Mg x I00/Mg +

+ Fe cobre um intervalo bem maior do que o mostrado pelas inclu
sões, e possui di versas modas das quajs a maìs irnportante se lo
caliza ao redor de 90%. Fi na I men te, o úl tj mo histograma (4d)
reune ol i vi,nas de xenõl ì tos de I herzol ì tos granu lares e estri a
dos de kimberl itos (BOYD e NIX0N, 1973; NIX0N e BOYD, l973;
BL00MER e NIX0N, 1973; B0YD, 1974a). Tanb6m nesse caso, a varìa

TABELÀ
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Flgura 4 - Comparaçåo das razões Hg x 100/11g+Fe de olfvinaÊ incru
sas em dfamantBs do Brasil Ia), eom o]ivlnas associadasa dlamantes de outros pð1ses Ib), ollvlnas de klmberfftos (c), e otlvinas constltulntes ¿e x"nóiità= ¿"-iñrr.o_
l1tos granur'ares s sstriôdos de klmberrrtoe (d ). Notar a
semelhança Bntre as lnclusões dB dfamantB(a,b) com
aa
ollvlnas dos xenólitos grênulares td). Dâdos compuratlvos
extraÍdos de rvrcGETCHrN s sTLVER(19701¡ s0B0LEV ;;;1tßz:J,
fvlEyER e B0yD ( 197Z) t B0yD e NtX0N ( 1923) , rlròrfrLL--e
FRITZ(I9Z3l; BL00t1ER B NIX0N(1s73) ¡ B0y0tt974l
S0E0LEV
¡
(1974)¡ CLARKE e tvIITCHELL(t9751¡ SVISERO B GOr/iES (r577),
Bõy;-;
CLEfYìENT (I97
7I

.
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ção é amp'la, mas bem distinta para os dojs tipos de xenõlitos.As
ol i vi nas dos xenõl i tos granul ares são mai s magnesi anas do que a
dos estrìados, e da mesma forma que nos kimberlitos, o histograma contém di versas moda"s.
Anal j sando-se todos os grãti cos da Fi gura 4 6
f ãci I
concl ui r que as i ncl usöes dos diamantes do Brasi I e dos demai s
locais do mundo são quase concordantes entre si. Trata-se de um
aspecto i nteressante poi s essas amostras dj stam entre si vãri os
mi t hares de quì I ômetros. 0utra concl usão gen6ti ca importante ã
a seme'lhança entre as i ncl usões e as ol i vi nas consti tui ntes dos
I herzol i tos granul ares de kimberl i tos.

ação aos el ementos subordi nados, as
oì i vi nas
presentes nos di amantes brasi I ej ros contem pequenas quanti dades
de Ti, Al, Cl", Ca, Mn e Ni (Tabela 3). Embora os teores
de
crr0, sejam reìativamente baixos, eles são bem maiores do que o
de ol i vi nas de outras assocj ações ul tramãfi cas conforme o demons
tra a Figura 5. Este grãfico mostra a var.i ação da porcentagem
em peso de Crr03 em fu'nção do valor de Mg0, e reune olivinas de
paragôneses diversas onde se incJuem as inclusões estudadas, xe
Com re1

nõlitos de lherzolitos granulares e estriados de

kimberlitos

e B0YD, 1973¡ B0YD e NIX0N, l97S), komatyitos (pIKE et aL.
ì973) e basal tos I unares (BUTLtR, 1972) .
0s teores de crr03 referentes ãs i nc'l usões se equi va
I em aos das ol i vi nas consti tuj ntes dos xenõl i tos de I herzol i tos
estriados de kimberl j tos, superando 'l igei ramente os teores das
olivinas dos xenõlitos de lherzolitos granulares de kimberlitos.
Trata-se de um aspecto curioso, pois como vlmos anteriormente na
Figura 4, em reìação a variação da razão Mg x 100/Mg + Fe, as in
(NIX0N

clusões se aproximam mais das oljvinas dos xenõlitos granulares
do que dos est,rjados.

se pode verifjcar pela Fìgura 5, o teor de crr0,
das i ncl usões sõ ã superado pel o das ol i vi nas Spi ni fex das -rÃ
vas komatyíti cas que ocorrem associ adas a comp'l exos ul tramãfi cos
como
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Figura 5 - Variaçåo do teor de Crr0, em funçåo do tÊor de 11g0 de
olivlnes inclusasj em diômantes do Frasl l, comparadas com
ollvlnês de outras orlgens. As inclusões dos OlaÃantes
tlr,aslleiros exibem l_eores de crômfo relatlvament" ufto.
p ara oli\/lnas
terrestres sendo superadas apenÊs por
v1nðs da komatiitos. Dados comÞarativo= extrufOo" Oeo1f
gú
ILER t 1972) I p IKE et aL(t9ZBl¡ NTXON e B0yDt I973);
eOV¡
e NïXoN (tS75l.
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arqueanos do canadã (plKE eú al., 1973), Adni te-se que ao extra
vasarem na superfície terrestre, essas l avas al cancen tempe ra tu
ras da ordem de L500oC. Durante o rãpido resfriamento que se
guer os cristais neofoÊmados de olivinas adquirem uma textura es
que l6ti ca que I embra certas gramineas do gônero Sp.i ni fex da Aus
trãlia, daí a origem do termo olivina Spinìfex. Seus teores em
Crr0, são os mais aìtos para olivinas terrestres sendo comparã
vei s aos das ol i vi nas dos basaltos I unares cujos teores
podem
al cançar 0 ,45% .

(1975) estudou exaustivamente o
comportamento
c ri s ta I oquími co do c rômi o nas ol i vi nas, Ele suge.iru que o
crô
mio presente nas inclusões estã sob a forma de Cr2+, e que ,ru
i ncorporação õ control ada peì a fugaci dade de ox igêni o. concl usões
anã t ogas foram apresentadas por BURNS (1975). Estendendo suas
consi derações ãs ol ivinas I unares, MEytR (.l97S) admi te condi ções
redutoras acentuadas durante a cri stal ização das i ncl usões de
olivina' Essas idéias concordam perfeitamente com as conclusões
de KENNEDY e N0RDLIE (ì968) para quem o diamante se forma na na
tureza em ambiente fo r temen te rêdutor.
MEYER

ENSTATITA

Até o momento presente a enstatita õ o único ortopiro
xênio identificado como inclusão em diamante, Em relação ãs de
maÍs i ncl usões, a enstati ta 6 o tercei ro mi nera I em f reqllênci a,
ìogo apõs a olivjna e a granada. A cor da enstati ta varia de in
color a verde claro, a cen tua ndo- s e quando a inclusão es tã fora
do hospedei ro. As i ncl usões de enstati ta são mui to semel hantes
ãs de olivina e a di sti nção entre elas s6 pode ser estabelec.i da
Çom seguran.ça utilizando-se difração de raios X, ou mediante anã
I i ses na mi crossonda el etrôni ca . Contudo, no decorrer deste tra
balhQ anotamos uma

s6rie de p a r t i c u I a r i d a d e s que embora não

te
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nham

carãter abso'luto, pelo

menos

facjlitam a distinção entre es

sas duas inclusões.
Durante a remoção mecâni ca das i ncl usões

, ã comum as
enstatitas se clivarem'(Micrografia eletrônjca 7), fato raramen
te observado entre as ol i vi nas. 0utra di ferença curi osa entre
esses doi s mi nerai s pode ser observada durante a oxi dação de al
guns diamantes ã temperatura de 8000C. Apõs a combustão do hol
pedeiro, as inclusões de olivinas adquirem tonalídade vermelha
cl a ra enquanto que as ens tati tas permanecem j nco'l ores . Ao que
tudo i ndi ca, o ferro da estrutura da ol i vj na ã mai s susceptível
ã oxidação do que o da enstatita. Esse fato concorda com o com
portamento desses doi s mi nerai s na natureza, onde a ol i vi na
6
mai s susceptível ãs al terações do que a enstati ta.
0 hãbi to da enstati ta 6 predomi nantemente pri smãti co
(Micrograf ias eletrôn'i cas 6 e 7), e menos variãvel do que o da
o'l i vi na. 0bserva-se peì as mi crografi as referi das que a enstati
ta desenvolve cristais mais proporcionados, e em gêrôl r eles são
constituidos por um grande número de faces cuJas formas cristalo
grãfi cas correspondentes não puderam ser determi nadas . Ao
m'l
croscõpio õptico, a enstatita ã absolutamente semelhante a olivi
rìâ r apresentando exti nção reta e cores de i nterferônci a mãdi as
( Fotom'i crografi a 4 ) . 0bservações cui dadosas i ndi caram que todas
enstati tas são isentas de pleocroismo.
As enstati tas anal i sadas neste traba'l ho, Êffi numero de
oi to, estão reuni das na Tabe'l a 5. El as i ncl uem amostras proce
dentes dos princìpais garimpos de Minas Gerais, Bahia, Mato Gros
so, São Paul o, e Terrj tõri o da Rondôni a. 0utt^os pormenores refe
rentes a localização dessas amostras estão citados na Tabela l.

olivjnas, a composição química das ensta
tltas õ pouco varjãvel, tanto no que dlz respeito aos elementos
quími cos pri nci pai s quanto em re'l ação aos el ementos subordi nados
A Tabel a 6 rel acj ona as porcentagens das trôs mol 6cul as consti
tui ntes prì nci pa'i s, enstati ta, f errossi I j ta e wol I astoni ta, ev j
Tal

denci ando

o

como nas

predomínj

o

absol

uto do termo MgSi 0r.

.
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Mfcrografia eletrôni ca6Aumen
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eletrônlca 7 - Crlstal, de enstatita apolado
uma supBrflcle de clfvagem. Aumento 400 x.
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0s histogramas da Figura 6 i I us tram a vari ação da ra
zão Mg x
+ Fe de enstati tas de di versas associações ultra
mãf icas e ul trabãs i cas. 0 histograma 6a refere-se ãs inclusões
estudadas e mos tra que'suas razões Mg x |00/Mg + Fe se restrin
gem ao interval o 93-94%. Segue-se o hjstograma 6b reunindo va
lores referentes a i nc lusões de outros paises, a saber, Gana e
Serra Leoa (MEYER e 80YD,1972) , Venezueìa (SVISER0 e GOMtS,1g77 ¡,
Tanzânia e Africa do Sut (MEyER e TSAI , 1976) e União Soviétìca
(S0B0LEV et aL., 197la; S0B0LEV, 1974). A vari ação dessas incìu
sões coincide exatamente com a do materjal brasileiro, ìncìusive
a moda cujo valor é g4%. A única exceção refere-se a uma amos
tra descrita por PRINZ et aL. (1975), cujo valor igual a g6% õ
dema s i ado baj xo pa rô i ncl usão em di amante, razão pel a qual prefe
rimos omiti-ta do histograma 6b. Aliãs, os prõprios autores ale
gam ter retirado a inclusão de um di amante fraturado, o gue au
men ta ainda mais a dúvi da sobre a natureza si ngenõti ca des ta in
'ì00/Mg

usão. 0 histograma segui nte (6c ) contãm enstatitas de kìmber
1ìtos (McGETCHIM e SILVER, 1970i R0LFE, 1973; S0B0LEV, 1974),cuja
va ri a ção relativamente ã ra zão Mg x 100/Mg + Fe abrange o i nter
cl

valo de 91 a 94%, sendo ìigeiramente maior do que a das inclusões.
0 h i s tograma 6d relaciona dados refe re n te s ô xenõl i tos de I herzo
litos granulares e estriados de kimberl ì tos (NIX0N e B0yD, 1973;
BL00MER e NIXON, 1973; BOYD, 1974b; B0YD e NIXON, l97b).
Nesse
caso, a variação é bem mais ampla, estendendo-se de Bg a 94%, po
rém bem distinta para os dois tipos de xenólitos.
A anãlise conjunta de todos histogramas refo rça âs con
clusões jã obtidas anteriormente com as oìjvinas e que são: l)
semeìhança perfeita entre as inclusões de enstatita do Brasil com
as i ncl usões de outros ìocais geogrãfi cos do mundo; 2) semelhança acentuada en tre ás i ncl usões estudadas e as enstati tas cons
tituintes dos I herzol i tos granul ares de kimberl j tos.
0utras parti cul ari dades das incl usões de enstati ta do
Brasi

tre

I estão

evi denciadas nos diagramas de variação ternãri a
os elementos magnõsio, cãìcio e ferro II, ilust,rados nas

en
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FÍgura 6 - Comparação das razões Mg x 1.00/Mg+¡6 de enstatitas in
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criarlas ¡¡ dlamantes de outros p..tises(bJ, enstatltas
de
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Tal como s olivinas, as enstatttas lnclusas em dlemantc (a,b) assemelham-se às enstatltas dos xenóIitos granulares (d). IJados comparatlvos extraldos de IIcGETCHiN e
SlLVER(r970)¡ S0B0LEV et aL (1971a)r MEYER e BOYD(1872)t
t{rxON e BtIYD (1973), R0LFE(1973) ¡ BL00wIER e Nrx0N(19731¡
B0Ytl(1974¡t): S0B0l-EV(1974)t B0YD e NIX0N(1975)¡ t4EyER e
TSAI ( 197tì ) ; SVISER0 e G0tvtES (1977) .
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vos extraídos de S0B0LE\l et aL (1971a1; I4EYER e 80YD tIg72), S0B0LEV (1974);
tìEyER e
TSAI (1976), SVISER0 e GCHES t.IS77).
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Figura I - Diagrama ternário most¡óndo a variação da com¡.,osição
tes do BrasÍ1 compa:'êdas com enstatitás constitui^tá. ¡ede enstatitas inclusas em diaman
x=nór.iio.-ãr-ï¡,r"=olitos
gran¡.
lares e estriðdos de kimberlltos. 0bservu-=" qur as inclusõe=
,"trouJul assemefham-seãã
enstôtitas presentes nos therzorLtos granulares. Dados
comDerati-vos
re
Iyce BryD (Lsz3), RorrÈ r1sz3r; BL0orïER extrôídos
...ñrxo,,¡ rìs73).B'yD
?iJii:i,"u;ibu:**fiBírllr)li?^

I
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guras 7 e B, 0 diagrama da Figura 7 compara a variação dos refe
ri dos el ementos das enstati tas estudadas, e de i ncl usões equ'i va
lentes de vãrios locais do mundo (S0B0LtV et aL., l97la; MEYER
e B0YD,1972; S0B0LEV,'1974; MEYER e TSAI' 1976; SVISER0 e G0MES,
lg77) , Também nesse caso, todas as i ncl usões exibem proporções
uníformes de magnãsio e ferro ao lado de teores reduzidos de cãl
cio, indicando que a porcentagem de soìução sõlida em direção ao
diopsidio é quase nula. Em diagrama idãntico na Figura 8, as in
cl usões estudadas são comparadas com enstati tas de xen6t i tos uJ
SILVER,
tramãfi cos e concentrados de kimberl i tos (McGETCHIM e
1970¡ NIX0N e B0YD,1973; R0LFE,1973¡ BL00MER e NIXON,.l973;
BOYD, 1974b¡ BOYD e NIXON, 1975). 0bserva-se que o campo defini
do pelo material kimbertítico abriga perfeitamente toda a varia
AS
ção exibida pelas inclusões estudadas. Tambãm nesse caso,
enstati tas j ncl usas nos diamantes estudados apresentam acentuada
'lherzol i tos granu'lares .
s imi I ari dade com as enstat j tas de
Quanto aos elementos subordinados (Tabela 5) ' todas as
inclusões contõm porcentagens reduzjdas de Ti, Al, CF, Ca. Mn, e
Ni . Eram esperados val ores bai xos de Al203, poi s esse e'lemento
e muito sensîvel ao aumento da pressão (B0YD e ENGLAND,1964;
MacGREG0R, 1974). Dessa forma, os valores por nõs obtidos são
perfeitamente compatíveis com as pressões altissimas envolvidas
na formação do diamante na natureza.
.1

CLINOPIROXÊNIO

Dentro das limitações da amostragem feita verificamos
que os cl i nopi roxênios consti tuem uma das i ncl usões mal s raras
nos diamantes do Brasi I . Esse fato não ã estranho poí s vãrios
pesquisadores jã o haviam notado em outros locais do mundo.MEYER
e B0YD (1972) , por exempl o, examl naram mj I hares de di amantes de
vãri as Jazi das da AfrÍ ca e sõ 1 ograram encontrar doi s exempl ares
de di opsídi o. O mesmo parece ocorrer na Uni ão Sovi ãti ca onde os
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clinopiroxônjo são tambõm pouco freqüentes (S0B0LEV et aL.,
I 975b ) . Recentemente GURNTY et aL. (1977 ) estudaram cui dadosa
mente 232.000 d'iamantes do ki mbenl i to Fi nsch, Af ri ca do Sul , en

tre os quais não foi

ob.servada nenhuma inclusão

de clinopiroxê

nio.
Contudo, MEYER e TSAI (1976) verificaram, surpreenden
temente que nos diamantes do kimberl i to Premier, uma das minas
clãssicas da Africa do Su1, os clinopiroxênios são relativamente
abundantes. Ai nda não hã uma expl'i cação satj sfatõri a para esse
f a to. Ao que tudo i nd'i ca, a f reqtlênci a dos cl i nop'i roxãni os não
parece estar relacionada ã idade precambriana do kimberlito
(ALS0PP et aL., 1977 ) de vez que diamantes precambrianos de
ou
tros locai s não contêm essa incl usão na freqtlôncia observada na
Mi na Premi er.

0s di amantes da regi ão da Serra do Espi nhaço, por exem
plo, que sabjdamente provêm de metassedimentos precambrianos da
Formação Sopa- Brumadi nho, são pobres em i ncl usões de cl i nopi roxã
nios. 0s trôs ún'icos exemplares que local izamos, f oram extrai
dos de di amantes da reg'ião oeste de Mi nas Gerai s, cuias f ontes,
conforme discutiremos em um dos capítulos subseqllentes, estão re
I aci onadas ao magmati smo ki mberl iti co que afetou a regi ão no Cre
tãceo Superior (SVISER0 et aL,, l97B).

três amostras estudadas exibem cor verde esmeralda
intensa e, a julgar pelas descrições da'l jteratura(WILLIANS,l932¡
As

e TSAI, '1976), essa parece ser uma das carac
teristj cas dessas i ncl usões. A Mi crografi a e'l etrõni ca I mostra
Tra
uma inclusão de diopsidio com idiomorfismo quäse perfeito.
ta-se de um cristal prìsmãt'i co cuio crescjmento se deu de forma
tão proporc'i onada a ponto de ser possíve1 reconhecer al gumas de
suas formas cristalogrãficas pelo simp'les exame visual da inclu
são. E fãci'l dist'i nguir o pinacõide da parte superior do crjs
tal, que estã circundado por duas faces sjmãtricas em relação ao
plano de simetrja que contâm os eixos cristalogrãficos a e c. As
'l
dema i s formas não puderam ser reconheci das , mas evando em con
HARRIS,

l96B;

MEYER

-
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Mlcrografla eletrônlca I - 0iopsí¿to com acentuado grau de ldtomorfismo. Notar o plano de sfmetria vertfcaL que d1vlde o crlstal em duas partes quase fdôntfcas.Aumento 25O x.
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ta o hã¡i to prì smãti co da j ncr usã0, devem corresponder a outros
pi nacõi des e/ou pri smas rômbi cos. s0B0LEV e B0TKUN0v
(t e7 2)
descreveram alguns exemplos curiosos de dìopsîdios da Sibãria
exi bi ndo hãui tos octaõdri cos. Segundo os referi dos autores , tra
ta-se de um hãbi to imposto pelos respectivos diamantes hospedei

ros.

ta, o outro cl i nopi roxôn.io i dent j f ì cado cons ti
tui intercrescimento cristalino com o diamante, e por motivos
õbvi os, não pôae ser fotografado no mi croscõpì o el etrôni co de
varredura. El a exi be tambõm cor verde, I i gei ramente mai s acen
tuada do que a do d'iopsidio e ocorre disseminada em diversos pon
tos do hospedei ro i ncol or.
A Tabel a 7 reune anãl i ses químj cas dessas duas i ncl u
sões. As di ferenças quími cas entre ambas são marcantes . 0 diop
sidio ã mais rico em MgO e ca0 do que a onfacita QU€, por sua
vez' ã mais enriquecida em Ti0z, Alz03, FeO e Nar0. De um mo
do geraì, o diopsidio anaìisado ã semelhante a diopsídios de xg
nõl i tos uì tramãfi cos de kimberl i tos enquanto a onfaci ta asseme
lha-se a p'iroxônios constituintes de xenóljtos de eclogitos de
kimberl jtos. MEYER e svISER0 (1975) e pRINZ et aL. (1975) clas
si fi carafi as i ncl usões desse ti po, que atã o momento são
os
úni cos cl i nopi roxãni os conheci dos em di amantes, êm doi s grupos
di sti ntos: I ) grupo ul tramãf i co, reuni ndo r.li opsídi os comuns e
diopsidios cromiferos como aqueles descritos por S0B0LEV et aL.
(197 5b); 2) grupo eclogitico, formado por onfacitas equivalen
tes quimicamente aos piroxênios dos eclogitos kimberlíticos.
como reflexo direto dessas diferenÇas de carater guí
mi co
' esses cl i nopi rox6nios parti ci pam de paragôneses totalmen
te distintas. D'i opsí¿ios com ou sem crômio coexistem em diaman
tes com ol i vi na, enstati ta e crôm.iopi ropo, €hQuanto que a onf aci ta sõ coexj ste com pi ropo-al madi na que õ .qui val ente ã grana
da dos xenõl i tos de ecl ogi tos de kimberl i tos ( s0B0LEV et aL.,
1970; PRINZ et aL., 1975; MEYER e TSAI, 1916). E digno de nota
guê, uma dessas associ ações descri tas por S0B0Ltv et aL. (1912a)
0nf aci
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TABELA

7

COMPOS]ÇÃO QUIMICA

DE

CLINOPIROXENIOS PRESENTES

EM DIAMANTES

DO

BRAS

I

L

MG-52a

MG_65a

si02

55 ,20

54,30

Ti02

0,05

0,80

A

t203

1,22

5'86

C

rr0,

I ,48

0,05

Fe0

2,53

5,65

Mgo

18,20

il

Ca0

l9,35

I6,50

Mn0

<0,01

0

Ni0

.0,01

0,01

,80

,02

Nar0

2

,12

4,65

Kzo

0,05

0,12

100,22

99,76

Total
Número

Si
i
AJ

de cãti ons (x.l000 ) corn base em 6 ãtomos de oxigên io
r9901

V

,

AI Vi

l esl I

olzcoo

tel2o0o

4?

232

TJ

I

22

Cr

42

l

Fe

76

172

Mg

978

645

2036

Ca

747

Mn

0

0

Ni

0

0

Na

148

328

2

5

K

645

i0,

4,lg

CaSi0,
MgSi0,

41 ,32

44 ,16

54

44,16

FeS

'49

I

l,6g

050
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e que reun ia inclusões de onfaci ta e piropo-almadina, foi extraí
da e xa tame n te de diamantes associ ados a um xenõi i to de eclogito,
S0B0LEV e seus col aboradores observanam que o p.i roxônì o e a grg
nada assoc'i ados ao diam'ante eram equivalentes quimicamente aos
pi roxôni os e granadas consti tui ntes do xenõl i to de eclog.i to por
tador dos d i aman tes
, Essas e outras ca racterís ti cas es tão ressal tadas nas
Fi guras 9 e 10, onde as dua s i nc lusões estudadas estão projeta
das no quadrilãtero dos p iroxêni os. 0s referi dos grãfì cos es tão
acompanhados das temperaturas referentes ao ,'sol vus,,
-CaMgSì
r0U a 30 Kba rs , obti das experi mentalmente por
B0YD (1966).

i

0r-

DAVIS

e

MgS

A Fì9ura 9 mostra que os dois c1ìnopÍroxênios identjfì
cados em diamantes brasileiros, projetam-se dentro do campo de
va ri ação defi n ido por i ncl usões equì val entes associadas a diaman
tes da União Soviãtica (S0B0LEV et; aL., 1970, l97la, 1972a,1975a;
S0B0LEV, 1974) e Africa (MEYER e B0YD, 1972; PRINZ et aL.,197Sl
.l976). 0 termômetro geolõgico de DAVIS e
MEYER e TSAI,
BOYD
(1966), i ndi ca por outro ìado que as duas i ncl usões estudadas se
cristaì izam a temperaturas relatjvamente prõxìmas entre si, res
pectivamente a 10500 e l l500C, aproximadamente. Algumas inclu
sões subcãl c j cas cri stal i zam-se prõximo de l.400oC; entretanto,a
maior parte dos dados situa-se dentro da faixa compreend.i da en
tre 950o e ll50oc.
No diagrama da Fìgura

10, semelhante ao da Fi gura

ante

ri or, os dois cl inopiroxênios estudados estão reun i dos a concen
trados de kjmberlitos (B0YD, 1969; B0YD e NIX0N, 197O; S0S0LEVI
1974; SVIStR0 et aL,, 1977 ) , xenõ1itos kimberlítjcos de lherzoli
tos granul ares e es trj ados (B0Y D e NIX0N, 1972; NIX0N e B0YD,1973i
B0YD e NIX0N, 1975), e a xen6l i tos de ecì ogi tos de natureza ki!
berlitica (KUSHIR0 e A0KI, 1968i MEYER e BR00KINS, 1971; REID et
aL., 1976; MEYtR, 1977). Corno se pode observar pela referi da fj
gura, os cì i nopì rox6ni os dos I herzol i tos estri ados são subcãlcj
cos e cons tj tuem um campo bem definido caracterj zado por tempera
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Figura g-Porção do quadrllátero dos piroxênios mostrando c1Ínopiroxênlos
dos com material equivalente da união soviética ( sibér1a J e Ài"i"uinclusos em dÍamôntes do Brasit comparô
talizam em uma faixa ampta ds temperat uras, embora a maior parte oo sul,observa-sp que as inclusões cr¡;
dos dados disponíveis concentrem-se nointervalo 1000-1200oc'As temperaturas referentes ao "solvus,, Jiop.faiovrs e BOYD(19661'e os demais dados comparativos de S0BOLEV et ,L(rs7o,"n =tatita foram extraídðs de DA
rl7!a,!s72a,!975a1;rrEyER e B0yb(19721¡S'BOLEVtrg24l;pRrNZ et aL
t!s75r;rvrEyER

e rsAt tlgz6).
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Figura 1.0 - Variaçåo da composiçåo de clinopiroxênIos de paragêneses dlversas projetados em uma porçåo do quadrilãtero
dos plroxênios, 0s dols cÍrculos cheios representam as
lnclusões identificadôs nos dlamantes braslleiros, os de
mais pontos referem-se a clinopiroxônlos de natureza kiñ
berlítica o incLuem xenóli tos ultramáficos de peridoti:
tos e aclogitos, o concentr.ados cle kimberlitos,
Embora
haJð umô cBrta superposição entre os campos corresÞondentBs aos clincrpiroxônlos de natureza eclogltlca com og
cIf nopi-roxônios de nëtureza uttramáflca, lncluindo xenó
litos de peridotltos e rorìcentrôtlos de klmberlitos, obl
servô-se cl.aramente que uma cjas inclusões ônêllsada s1_
tua-se no campo dos eologj.tos; a outra, de natureza ul_
trerrláf 1ca, projeta-se no limi be dns campos corresponden
tes oos lherzol.itos granularBs e estriados. As tempera:
turas referentes ao "solvus " dfopsfdio-enstatfta
f oram
extnaídas de DAVIS e B0yD ttS66), e os demals dados com
Frarötf vos de KUSHIR0 e A0KI (1e68) ¡ B0yD t l96S) ¡B0yD ;
NIXON t1970); IYEYER e 8R00KINS tI9Z1l; BOY0 e
(19721; NIX0N e B0YD ( 19731; S0B0LEV (1974) t B0yD NIXON
e NIXON t1975); REID r¿t aL(1926); tf EyER t I977ìl ¡ SVISER0 et
aL Llc77).
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turas de cristal ização que podenr u ltrapassar I .4000C. Os cljno
piroxênios dos lherzolitos granulares, por sua vez, alõm de mais
cãl cj cos, cons ti tuem um campo caracterì zado por tempera turas me
nores que conténr os concentrados de kimberlitos, e em parte, al
guns piroxênios de eclogìtos. Apesar de haver uma pequena super
posição entre os clinopiroxônios de natureza ultramãfica e eclo
gi ti ca, ã fãci I ver que as duas i ncl usões se projetam em campos
distintos, Uma delas projeta-se no campo dos ecì og itos j a outra,
projeta-se na zona Ijmítrofe dos campos dos lherzolitos granula
res e estriados,
Confirma-se dessa forma, a existância de duas sãries
de inclusões dìstintas entre os diamantes brasiìeiros, a saber:
s6ri e de na tureza ul tramãfi ca, e sõri e de nature za eclogitica.
Tais sãries ou assembléias de minerais, caracterizadas simulta
neamente por MEYER e SVISER0 (1975) e PRINZ et a!. (ì975), não
se restri ngem aos cl inopi roxãnios; elas engl obam outras fases as
sociadas ao diamante e voltarão a ser discutidas com pormenores
nos capitul os subseqüentes.
Quanto aos demais elementos químicos, deve-se destacar
do
a'presençâ de quantì dades razoãveis de crômio na inclusão
diopsidio (Tabeìa 5). s0B0LEV e.b aL. (1975a) anal isaram diopsi
dios de diamantes da Sib6ria portadores de atõ 12,0"/, de Crr0r.
Segu ndo e1es, a i ncorporação de c rômi o pel o di opsicl io es tã rela
cionada ãs altissirnas pressões envolvi das na cri staì i zação do
diamante hospedei ro. Com rel ação ao Na r0, os da dos ref erentes
ãs duas anã1ises i ndi cam pro porções pequena s da mol õcu l a jadeita

no diopsídjo e teores relativamente altos na onfacita. No caso
da onfacjta, o teor de Nar0 indica que a crìstaìização desta in
clusão, taì cono o dìopsídio, se operou a pressões nuit0 altas.
Niquel e potãssio ocorrem em teores bai xos nas duas inclusões.

-56-

GRANADA

s das . ol i vi nas, as granadas são as i ncl usões nais
comuns em diamantes brasileiros. Em geral elas coexistem com
outros ninerais, notadamente com a olivina, a enstatita, o cro
mi oespi nõ1io e o diopsídio, com os quais consti tui
associações
de dois ou mais componentes (s0B0LEV et aL,, r970¡ pRINZ et aL..
1975; MEYER e SVISER0, I97S). A granada 6 reconheci da de i medi a
to pe 1o sìmpies exame mi croscópi co. Graças ãs cores constantes
e c a r a c t e r i s t i c a s , as i nc ì usões maiores podem ser reconhecidas,
ãs vezes , at6 ã vi sta desarmada. Nesse caso, assemeì ham-se a
pequenos pontos avermel hados c i rcundados por uma faixa escura de
Depoi

corrente da diferença de relevo entre a granada e o diamante

hos

pedei ro.

No decorrer dessa i nvesti gaçã0, caracteri

zamos dois
grupos de inclusões de granadas. Um deles, o mais freq{lente, õ
consti tuido de granadas pi ropo ricas em crômi o, cujos cristais
exibem cores variãveis entre vernelha escura, vinho, violeta e
verde escura. 0 segundo grupo, bem menos freq0ente, desenvoì ve
cristais de co I oração vari ãvel entre a da laranja e a do nel,sen
do constituidos essencialmente peìos termos piropo e almandina.
,Esses dois grupos de granadas possuem compos i ção quîmi ca bem de
finida como. teremos oportunidade de discutir neste capítulo, e
serão referidos doravante apenas pe'l as denominações crômiopiro
po e piropo-alrnandina.
vista morfol6gico, as inclusões de granada
apresentam-se sob a forma de cristaìs compl exos, desproporcìona
dos, em geral consti tuídos por um grande número de faces , 0 hi
bi to nem sempre pode ser caracteri zado en vì rtude do acentuado
abaulamento das faces, o que dificulta o reconhecimento das for
mas simpìes presentes. A Mi crografì a el etrôni ca g ilustra
uma
inclusão de crômiopiropo, cujo cristar é equidimensionar e de há
bito gì obul ar, a pro x i ma damen te tabular, Nes se caso ã pos s íve 1 re
Do ponto de
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llicrogref l ¿ eletrônica g
menl;o 280 x.

Granðda piropo de

háLr:i

to g1übuLôr./\u_

['licrograf 1a eletr.ônica ]. il - pormenor do öristô1 ,an terlor mostran
dr) cavidade:i e1íptlcas e paralelas na superffcfe.AuT
mento 2,000 x.
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conhecer que se trata de uma combinação entre octaedro e rombodo
decaedro, onde o desenvolvimento mais acentuado de duas faces
oc taõdri ca s paralelas torna o cristaì ì i geì ramente
achatado.

o eÌcel en te de de s p ro po rc.i onanento cristal i
no estã ilustrado na Micrografia eretrônica rr. Trata-se ¿e umlinclusão de piropo-almandina excessivamente aìongada segundo um
dos eixos de simetria binãria do cristal. Embora o espõcime te
nha se fraturado durante sua reti rada do interior do hospedei ro,
6 possíveì ver que o hãbito õ aproximadamente fusiforne. Hãbitos
semel hantes aos aqui descri tos , não são estranhos em di amantes
,
LEITE (1969) e svlsER0 ('l971) descreveram diamantes tabulares e
fusiformes em proporções semelhantes nos garìmpos de Minas Gerais,
Mato Grosso e Goiãs respectivamente. s0B0Ltv e B0TKUN0V (1grz)
menc i ona ram um ca so interessante em que incr usões de
na tureza
tota ì mente diferente, a pre s en ùa vam hãb i tos octa6dri cos,ni ti damen
te i nfl uenc i ados pel o hospedei ro. Levando em con ta a sugestão de
s0 B0L E v, õ provável que os hãb i tos das i ncl usões referi
das nas
Micrograf ias 9 e rl tenham sido condicionados per os respectivos
Um exempl

di amantes hos pedei ros.

as duas granadas descri tas sejam distintas no
diz respeito à cor, morfologia e compos i ção quími ca, ambas
a p resen tam cavi dades elipticas regul ares em
suas superfícies. As
Mi crografias eretrônicas r0 e r2 irustram essas mi croes
truturas
que como se recorda, já foram nencionadas no capítulo referente
ãs olivinas. Na ocasiã0, a ven tanos a possibilidade del as se for
marem durante o despreendimento de substãncias volãteis do inte
ri or das i ncì usões em una fase primordiaì ígnea . I nfel i znente,
as informações disponiveis sobre a morfoìogia das incrusões cris
talinas e a existência ou não de substãncias fr ui das no diamante
são tão escassas que ã quase impossîve r quarquer di scussão defi
ni ti va sobre a origem dessas mi croestruturas. Afora as descri
ções de s0B0LEV e B0TKUN0\/ (rg7z) sobre hãbitos de inclusões dô
S i bõri a, e de aìgumas inferôncias
esparsas e i nconcl us i vas sobre
Embora

gue

possívei

s compostos gasosos

em d.i amantes

(BREWST

ER, lg53;
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I879; GüBELIN, I952; MTLTON E GIARDINI,I974) NAdA
mais se conhece sobre es ses temas. A nosso ver, tra ta - se de as
pectos ìmportantíssimos que poderiam ser extremamente úteis na
compreen s ão dos epi sõdios re'l acionados ã cristal ização das inclu
JANNETTAZ,

sões.

ção quimi ca de onze granadas e xtra ída s de dia
mantes brasi I ei ros es tão apresentadas na Tabel a 8. Eìas abran
gem amostras provenientes de garimpos diversos (Tabela I ) e
in
cluem sete cromiopiropos e quatro piropo-almandinas. tm todasas
anãlises, os teores de Fe0 e Fer0, foram cal cul ados a parti r do
valor total de ferro fornec i do pe 1a mi crossonda el etrôni ca, de
modo a satisfazer a fórmula geral das granada, *32* V!+ tsioo)r,
A I etra X representa as pos i ções de equi 1íbri o dos cãtions de
coordenação cúbj ca (número de coordenação 8) que podem ser ocu
padas pelo magn6sì0, cã1cio, ferro il e rnanganôs. As posições Y,
por sua vez, são ocupadas pelos cãti ons de coordenação octaédri
ca ( número de coordenação 6) representados pel o a I umíni o, f erro
Iil, crômio e titânio. Embora a maior parte do alumínjo apresen
te número de coordenação seis, al guns ãtomos desse el emento par
ticipam de coordenações tetraõdri cas e nesse caso substituem ãto
mos de silício na rede cristallna.

A

compos i

A varjação dos el ementos prìncipais es tã representada
em dois tipos de diagramas de variação ternãr'i a: um relativo aos
eì ementos quím i cos alumínio, crômi o e ferro III (número de coo r
denação 6), e outro pa ra os el ementos magnõs i o, cãl ci o e ferro II
(número de coordenação 8). Inicialmente, cons truímos dois dia
gramas contendo dados somente de incìusões de diversas procedên
cias geogrãficas (Fìguras I l e l2). Neles, as onze amostras es
tudadas estão comparadas com granadas de diamantes da União So

et aL., .l969, .l970, |971, 1971a, 1972a; S0B0LEV,
1974), vãrios países da Ãfrica (MEYtR e B0YD, 1972; PRINZ et aL."

viética

(S0B0LEV

e TSAI, 'l976) e Venezuela (SVISER0 e GOMES,1977).
0 exame conj unto dos referj dos grãfi cos comprova , niti
:iamente, a existôncia dos dois grupos de granadas que iã vinham

MEYER
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PORCENTAGENS DAS MOLECULAS CONSTITUINTES
DAS GRANADAS INcLUSAS EM DIAMANTEs BRASILEIRoS
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Flgura I1 - Dlagrama ternár'ro mostrencJo a var.1 açåo da composlçÄo
de granadas lnclueas em dlarnåntes do Brasfl, comp6radas
corn materlal equlvalenta da Uni åo Sovlétl ca IS1bérf a e
Urals ), Afrlca do SuI, Gana, Serra Leoa e Venezuelè.Ob
serva-so a exlstência de dols campos d1Êtintos t um dã
natureza psrfdotftl cô reunlndo granadas magnesiÊnas po
t:res de cálo1o, e outro m"no= num"ro"o
poF
granadee de nat urez a eclogftlca com proporçôes
"onãtftufdo
equlva_
lentos dos trôs elementos prlnclpais. Dadoå compjrattvog extrafdos de S0B0t.EV et aL ( 1g69, 1g70, tg 7I,tg7ta,
1972a), NEYER e B0y0 (IS7Z) ¡ S0B0LEV (1924) ¡ pRINZ et
q.7, 17s75)r tvlEYER a TSAI (I976)¡ SVtSER0 e G0t"tES î.1g77),
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Figura l2 - Diagrana ternário most¡'ando a variaçåo da composição de granadas inclusas e r¡r diamintes do Brasii' cûmp¡radas c6m mð;eriaf eqrivalente oå untåo Sovlética tsibériå
iJrais],
Africa cjo Sul, 3ana, Serra Leoa e Venezuela. As granadas inclusas em di-amante"e
=ã"-;;;;
ralizadamente pobres em Fe¡ro III, as de natureza peridotítica contém teores varlávãisde crômio3 as de natureza eclogítíca, por sua vez, ca¡acterizam-se pel.a ausêncla de crô
mlo em sua composição. Dados comparêtivos extraídos de S0BOLEV et aL (1g6g, 1970,-ßr1I971a, I972a); LIEYER e BOyD (L972); S0B0LEV tIg74), pRINZ et aL (tglS.l: |1EyER e
TSAI
t I976 ) ; SVISER0 e G0tv¡ES lIS77) .
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sendo nencionados desde

o inÎcio deste capítulo, 0 grupo

mais

abundante, o das crômíopiropos, ã constituído por granadas alta
mente magnesianas, com proporções baixas de cãl cj o e ferro
II
(Figura ll). Pobres em ferro III, apresentam vari ações acentua
das no que diz respei to aos seus teores de crômi o e aluminio (Fi
gura 'l 2). 0 segundo grupo, o das piropo-almandinas, reune grana
das com teores eqqivalentes de magnãsio, cãlcio e ferro II (Figu
ra ll). Em adição,elas são extremamente ricas em aluminio, pg
bres de ferro III e quase isentas de crômio (Figura t2).

as Figuras ll e ì2 reunam granadas de fontes
afastadas en tre si, vã ri os mi l ha res de km, não hã entre el as dis
Embora

crepãncias químicas merecedoras de destaque. O atto teor em crO
nio de uma das inclusões brasileiras, a PR- 3la cujo teor
de
Cr,0o
6 da ordem 17,33% (Tabela 7), pode ser explicado como uma
¿J
simples questão de amostragem. t provãvel que ã medida que o
número de anãl i ses a umen ta r outras incì usões semel hantes venham
a ser encontradas.
Nos di agramas I3 e l4 as i nc I usões estudadas são compa
radas com granadas de xenõlitos ultramãficos diversos de kimber
litos (S0B0LEY et aL., 1969a; MacGREG0R e CARTER, 1970; B0YD e
NIXON, 1972¡ C0X et aL.,1973; BL00MtR e NIXON, 1973i NIX0N e
B0YD, I973; B0YD, 1974a; S0B0LEV, 1974 ), concentrados de kimber
litos (NIX0N, 1973; S0B0LEV et aL., 1973; St{ITZER, 1975¡ SVIStR0

et aL., 1977), e xen6llitos de eciogitos de kimberlitos (KUSHIR0
e A0KI, ì968¡ MEYTR e BR00KINS, 1971¡ REID ¿t aL., 19761 , A anã
lise conj unta desses grãfi cos ressal ta as característi cas pa ra
gené ti ca s di sti ntas dos doi s grupcs de granadas. As i ncl usões

de piropo-almandinas são equivalentes ãs granadas constituintes
dos xenõ li tos eci ogítì cos de kimberl i tos. Quanto ãs crômì op i ro
pos, embora essas inclusões se situem dentro do campo definido pe
las granadas constituintes dos xenõlitos ultramãficos e dos coI
centrados de kimberlito, elas possuem certas caracteristicas prõ
pri as que as di sti nguem das dema is granadas de na tureza kinber
litica. Alãm de conterem teores altos de nagnõsio, as crômiopl
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Figura 13-var1ação da con¡rosição de grðnadas lnclusas em diamêntes
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Figura

14

- Variação d a ccmposiçao Ce granadas in c lusas em diamantes do Brasil compar a das com
granadas co n stituintes de xenóIitos de p eridotitos e eclogitos de natuîeza
imbe rl í
tica, e con entrados de ki.mberlitos. As granadas de natureza ultramáfica ou k perido:
tít:-ca apre S entam variaçåo ampl a no que diz respeito aos elementos alumínio
crômio, e dess a forma, diferenciam-se faci l mente das granadas de natureza ecl o e
gítica,
que alám de não possuirem erômio, varia m muit0 poueo em relação aos element
alumí
nio e ferro III. Dados comparativos ext r aidos de KUSHIR0 e A0KI [1968]; S0B 0o sLEV
eT
aL (L969al; 14acGREG0R e CARTER (tBTO)¡ fT EYER e BR00KINS (t9Ztl; B0yD e NIX0 N (re72);
COX et aL ( 1 973J; BL00l1ER e NIXON ( 1S73 l ; NIXON e B0YD ( 19731 ; NIXON ( 1S 73)
soBoLEV et aL ( l 9731; S0B0LEV (I974); B0YD ( I974a); Si^iITZER (I9751; REID et aL
i19761;
SVISERû et a. L (rs77).

c,t,

å

ì

-68-

ropos são pobres ,le cãlcjo e excepcionalrnente y'.icas em crõmio
(Tabela S).
Ïodas as reìações discutidas nos diagranias de varja
ção ternãr'ia estão sinietizadas no <iiagrama cra f-.igura r5 que ex
pìora as var jações das razões cr
z0s/crr0-.,+A'r ,0, e Mg o/MgO+Fe0.
Nesse grãfico, as inclusões de g.uñadas identificadas
nos dia

mantes brasjJeiros são comparadas com granaclas constjtuintes

de

xenõlitos ujtrarnãficos de k'imbenìitos (cARSWËLL e DAI^ls0N, 1g70;
NIXON e B0YD, 1913; BL0OMtR e NIX0N, 1973; S0fl0t
EV , 1974; B0yD
e NIX0N, 1975; HEARN e ts0yD, r975), concentr-ados de kimberr i tos
(NIX0N e H0RNUNG, ì968; S0B0LEV eb aL., l9Z3; GURNty
e Sl,lITZER,
ì973; MEYtR,1975; Sl{ITZtR,.l975; SVISER0 eb aL.,1977) e xenõ
litos de eclogitos (s0B0Ltv e KUZNETS0vA,1966; MtytR e BR00KINS,
l97l; RtID et aL., 1976). Conf irma-se a d'i vjsão das .i nclusões
em dois grupos di stintos com base em suas rel ações paragenõti
cas e as demais características quîmicas jã ressar
tadas, ou se
'
jam: acentuado enriquecimento em magnõsio e crômio por
partã

das crômiopiropos em detrimento das piropo-almandinas. No
to
cante ã associação mjnera'lõgìca u'l tramãfica hã que destacarmais
uma vez o relacionamento estreito entre as inclusões
e as grana
das dos xenõr i tos uì tramãfìcos, fato que jã havia si do
destaca
do nas oìivinas, enstatjtas e diopsidios.
Diversas particuraridades fazem das granadas crômìopi
ropo um grupo de inclusões totalmente ã purte, e portanto,
mere
cedor de algumas considerações adic'ionais. Tal vez a caracterís
tica mais notãvel dessas granadas seja seus teores de crômio
cuia variação cobre todo intervaro entre 0 a rB,0% de crz03
(H0RNUNG e NIX0N, 1973; R0sr e,t aL.,,
r 975). As crõmioii iopo,
são de ocorrðncia restrita na natureza. Arém de .i ncr usões
em
diamantes, el as aparecem esparsamente em xenõl i tos ul tramãfi
cos
de k'imberlitos e em concentrados de kimberlitos (REID e HANN0R,
r970).
Granadas piropo cromíferas foranr estudadas peìa pri
m.eira vez por NIX0N et a./..(.l963) que analisaram diversos
concen
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razões Cr1O3/Cr20¡*AlZ03 e MgO/Mg¡+Fe¡ de granadas
i.nc.[ur¡as em diamantes ão-nraãii,
com maberlaI equlva"nrpu"ucJas
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trados de kimber'l itos da antiga Basutolândia, região que corres
ponde atua rmente ao Estado de Lesotho. Nessa oca s i
ão, NIXoN e
seus colaboradores chama ram a atenção pa ra a i nfl uênc i a excerc i da pelo crôni o en vãri as propri edades fis i cas. por exempì o,el es
observaram que o Índice de refração e o parâmetro da cera unitã
ria aumentavam proporcionalmente com o incremento do teor de crô
mio' Mas o ponto mais importante desse trabarho foi a observa

ção de que algunas granadas conti nham mais crômi o do que o neces
sãrio para formar a molécula de uvarovita Ca_Cr^ 1si0-ì
j:l:-'1.,.,'."11
mesma rorma, o teor de arumînio ..u
os teores de magnõsio na formação da mol6cula piropo MgrAlr(S.i04)3,
NIX0N e H0RNUNG (1968) propuser.am gue os excessos de crômio
e de
magnãsio podiam se combinar e constituir a molécula MgrCrr(Sì00),
que eles denominaram knorringuita em homenagem ao mineratogista
0l eg von Knorri ng. Simuì taneamente, MEyER (196g) descreveu
9ra
nadas semeihante! em di amantês da Ãfri ca , segui ndo-se i números
registros semelhantes (S0B0LEV et aL,, .l969; MEytR e SVISER0,
re73),

,n,il.,ii:li:

A presença ou não de knorri ngui ta ã a pri ncipaì dife
rença entne as crômi opi ropos e as piropo-aìmandinas. 0s varores
da Tabeìa 9, cal r ,l ados a parti r das anãi i ses da Tabel a g apre
sentam as porcr ,agens das molõcuias constituintes das referidas
grônadâs. 0s ,lcuros foram conduzidos obedecendo a seqüência
de
colocação dos Jados da Tabela 9. pi ropo e knorringu.i ta são as
pri nci pai s moiõcuras das c rômi op i ro pos perfazendo
Juntas var ores
entre 78,0 a BB,0%. Almandina varia em torno de .l0,0%, cabendo
aos denais termos grossurãria, andradita e espessardita porcenta
gens menores. 0 teor de Crr0, influi decisivamente na quantida
de de knorri ngui ta, que por sua vez g ua rda reì ações diretas com
a mol õcu ra pì ropo. Aumentando o teòr de knorri ngui ta di mi nui o
teor de p i ropo, e vice-versa.
As pìropo-almandinas, como o próprio nome diz, são for
madas essencialmente por esses dois termos que
Juntos somam apro
ximadamente 80%' Grossurãria e andradita participam da sorução
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s6lida em teores equivalentes, que ainda inclui proporções redu
zidas de espessartita. REID e HANN0R (19i0), GURNEy e swITZER
(1973), S0B0LEV (1974) e SÌ.rIITZER (.l97S) regisrraram composições

hantes em crômioprropos kimberì íti cas de di versos rocais.
A i ncorporação do c rômi o na es trutura das crômiopi ro_
pos se faz ãs expensas do aìumînio. Este fato estã bem
eviden
ciado peìa Figura l6 que mostra a variação dos óxidos Alr03 e
C12O3 entre as i ncl usões estudadas e granadas pi ropo .rorÍr.ru,
de origem kimbertítica incruindo: concentrados de kimberìitos
(McGETCHIN e SILVER, 1970; McCALLUM e EGGLER,
t97t ¡ H0RNUNG e
NIX0N, 'l973; S0B0LEv et aL., 197g; S0BOLEV, 1gt4; MtyER, l97S¡
SVISER0 et aL., 1977 ) e xen6litos ultramãficos de kimberl.i
tos
(CARSlrlELL e DAt.lS0N, tgTO; B0yD, 1974a; B0yD
e NIX0N, t975).Gros
so modo, ð substituição do Al3+ pelo cr3+ não acarretu,oirrr.l'
ções na estrutura cristalina das crômiopi ropos que õ i gual a es
trutura das piropos comuns (N0VAK e MEyER, 1970). As únicas al
terações são pequena s distorções resur tantes das di ferenças en
tre os raios iônicos do alumínio e do crômio, mas que são pe;
f ei tamen te neg I i genc i ãve i s .
semel

tre as propri edades fisi cas, a cor, o înd i ce de re
fração e o parâmetro da cera uni tãria sofrem variações conside
En

rãveis ã medida que aumenta o teor de crômio na granada. H0RNUNG
e NIX0N (.l973) após correlacionarem a cor com a variação de crô
mio' estabeleceram quatro grupos de cores principais: i ) verme
lha escura (piropos contendo de 1,0 a 2,0/" de Crr0r); 2) vinho
(2,1 u 7,0"/" de crr03); 3) violera (7,0 a l2,O% d; ðrr0r), e 4)

verde escura (12,0 a tB,0% de Crr03). 0s val¿res mãiiños de
crômi o atõ agora observados em giañaaas na tura ì s conti nuam sen
do aqueles estabelecidos por NIX0N e H0RNUNG (r968) e MEyER e
SVIStR0 (19i5) que encontraram .l7,4% de Crr0, em piropos asso

ci adas

a

k

imberl i tos e di amantes, respectivamente.

0 índice de refração ã outra pro pri eda de que sofre va
riação, aumentando I inearmente com o incremento de crômio na
granada. Este fato estã bem evidenciado na F.í gura l7 atravõs de
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2O,O

Al2O3

Relação entre oE teores de alumfnlo e crômlo de granêdas
fnclusas
em dÍamantes do Bras i l, comparadas com materiaL
equlvalante
constf
tuinte de concentrados e xetról1tos de perfdotlto" O" n"tu."ru
f.iñ
berlÍtlca.Aumontôndo o teor rje
de
alumfnlol
e_vicB-versa.Essa va rf açåo, apro "rômio,¿iminui-o-t"o"
ximadamen te linea¡,mostra qus es_
ses dois elementos se substituem na rede crlstallna
Dados com¡rar,rtlvos extrafdos cre rTcGE TCHrru -å -ðiiven cla Elranadd.
E DA',/SONIT970),IYCCALLU E EGGLER( I971],HORNUÑé ; r r s z0 ) , cARSWELL
N]XON(1973),SOBO
LEV et, aL. ( rsT3l,BOyD(ts74a),soBoLEV(
tóz+1,ùivrñf rs75),BOyo e Nr:
XrlN(ls7s), fìVISERo et, aL. (ts7tl
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Flgura J.7 - _Varlaçåo Oos fndices de refraçåo ds gran a das klmber_
1Ít:icas om funçåo dos seus rsspectjvos teores de crô_
mi o. 0s Índ:lces de refraçåo aumentam, ds fo rma aproxlmadamente linear; com o aumento do teor de crôm:.o nB
granada, Dados compêrêtivos extraldos de NIXON et
aL
( 1963) ¡ NIXON e H0RNUNG (
r9681 ¡ S0B0LEV et aL ( 1969I ¡
S0B0LEV (19701 e SoB0LEV (tg74.),
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quatro granadas inclusas em diamantes brasileiros, e por grana
das consti tui ntes de concentrados de kimberl i tos (N IX}N et aL. ,
.|963; NIX0N
e H0RNUNc, l96B) e de xenõl itos peridotíticos
de

kimberl ì tos (S0B0LEY et aL., t 969a ¡ SOBOLEV , 197O; S0B0LEV ,1974).
0corre fato semelhante com o parâmetro da cela unitãria (NIXON
et aL., 1963¡ ROST et aL., t975).

A síntese de granadas p.iropo contendo crômio foi ten
tada inicialmente por C0ES (ì95S) que não obteve exi to dada a
formação de uvarovita no produto final. ByKOVA e GENSHAFT (1972)
conduziram uma sõri e de expe ri ênc i a s visando a si nteti zar grana
das da sõri e pi ropo-knorri ngui ta. Submetendo proporções convenientes de Si0r, Aì 203, Mg0 e Crr0, a temperaturas entre t 200
e .l500"C e pressões de 30-80 Kbars, eles lograram obter grana
das contendo proporções de no mãximo 40% de knorringuita (FìSg
ra 26). Soì uções sõì i das contendo pi ropo e knorri ngui ta em to
das as proporções só foram consegui das rec en temente por RINGI^IO0D
(1977). Tanto BYK0VA e GTNSHAFT (1972) quanto RINct^l0OD (1977)
efetuaram correl ações entre a compos i ção e a I gumas propriedades
fisi cas dos produtos sìnteti zados, confi rmando a va ri ação ìinear
do índice de refração e do parâmetro da cel a uni tãri a con o
aumento do teor de crômio. BYK0VA et aL.(1972) destacaram tam
bõm a col oração verde escura dos produtos mais c romífero s
por
el es sì ntet izados.

CROI4 IOESP

INEL IO

Mineral pouco f reqllente em diamantes brasileiros, pg
dendo mesmo ser considerado uma inclusão rara. Em geral consti
tui associações com ol ivina ou granada, mas nunca com piroxô
nios magnesianos ou cálcicos (MEYER e B0YD, 197?). A cor casta

nha é uma das principais características dos c r o m i o e s p i n õ 1 i o s ,
tornando pos s íve I o seu reconhec i men to pel o simples exame ni
croscõpi co.

lf

i crograf ia

e

I e t rô n i c a l.3 - Cristal Òctaédri co de cromioesplnécombi.nado com f aces de rombododecaRdra. Aumento

llo
7

A0

x

,
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interior do diarnante, o cromioespinõlìo aparece
sob a forma de cristais de hãbitos variados sendo os maìs cons
pícuos o octaãdrico e o tabuìar. Uma das inclusões estudadas
estã ilustrada na Micrografia eletrônica 13, Trata-se de um
cristal octaãdrico constituído peìa combinação de faces octaõ
dricas pl anas e fa ces rombododecaédri cas ligeiramente abaul adas.
Pode observar-se un certo grau de desproporcionamento no senti
do da face rombododecaõdrica nais desenvolvida, o que equivale
di zer que o crescimento foi mais acentuado segundo a di reção
llt0l. Tais feições são por demais comuns em diamantes, o que
permi te supor que o hospedei ro control a, em parte, a morfol ogi a
das i nc l usões (S0B0LEV e B0TKUN0V , 1972) .
As composições químicas de três cromioespinõ1 ios pro
No

venientes dos garimpos de Minas Gerais, Mato Grosso e Parã (Ta
bela l), estão apresentadas na Tabela .l0. Em todas as anãiises,
os vaìores de Fe0 e Feo0. foranr calculados de modo a satisfazer
a fõrmula geral aos esiiiõl ro, n2* e!+ oo. As posições A são
ocupadas pelo ferro II, magn6sio, cãìcio e manganãs que no cro
mioespinõlio participam de coordenações octaõdricas. Quanto ãs
pos i ções B, el as são ocupadas por eì ementos tetraedri camente co
ordenados, a saber, o alumínio, o silicio, o ti tâni o e o ferro
III. Com re la ção ãs molécuìas consti tui ntes, as i nc I usões es tu
dadas são formadas essencialmente de cromioespiné1io cujos teo
res'variam entre 61,0 a 78,0%. 0s demais termos cromita, hercy
nita, magnetita e galaxita, participam da composição em porcen
tag ens subordi nadas (Tabela l1).

o procedimento adotado em rel ação ãs demai s
inclusões, a Figura lB compara em um diagrama de variação ter
nãri a Al -Cr-Fe3+, crômoespìnõlios do Brasil e de outras locali
dades geogrãfi cas. 0bserva'se uma vez mais que entre as inclu
sões brasi leiras e as descritas por MEYER e BOYD (t959 , 1972),
s0B0LEV e P0KHILENK0 (1975), s0B0LEV (1974) e MEYER e TSAI (1976).
Não poderíamos deixar de ressaltar os teores altos de
crômi o dos trôs es p6c i mes ana li sados, sõ i gua lados por croni oes
Repeti ndo
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COMPOSIÇÃO QUfMICA DT INCLUSOES DE CROMIOESPINELIO PRESENTES IM DIAMANTIS DO BRASIL

TABTLA IO
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TABELA I

I -

PORCTNTAGTNS

DAS

MOLECULAS CONSTITUINTES DO5

CROMIOESPINEL]OS ]NCLUS|]S EIvI DIAMANTES BRASILEIROs

MG-

CaAì,00

50b

PA-20a

MT- 64b

0,00

0,32

0

0,35

0,

B7

0,t7

77,95

6l,06

68,54

5,60

25,3.l

16,69

ìO,BB

8,79

9,74

2,83

4

,00

MnAì

r0O
Gal axi ta

MgCrr0O
Cromi oes pi nã'l

io

rr0O
Cromi ta
FeC

FeAì

r0O

Hercyni ta
FeFer0O

5

Magneti ta
To

ta

l

'I

'4?

00,20

99,

lI

,86

100,00

Fe3+
Fe3+

O.Brosil

A Átr¡co
O Venezuelo

D Sibério

ft^
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Figura 18 - Variação da composição químÍca de cromioespiné1ios inclusos em diamantes do Brasll comparados com materiaL equivalente da União Soviética (Sibérial, Africa (Gana,
Serra LeoêJ e Venezuela. As inclusões apresentam varlação limitada e caracterizamse Pe lo acentuado enriquecimento em crômlo, Dados comparativos extraidos de wIEYER e
B0YD (196S, 1972]; S0B0LEV tlS74), S0B0LEV e P0KHILENK0 t19751 e I4EYER e TSAI(1976),
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Ffgura l9 - Variaçåo das razôes CrrOr/CrrOr*AlZ0g e t4gO/lvlg0+FB0
de c r o íì i o s p i n é I i o s lnclusos Bm dlamantes do
Brasl I
comparados com cromloesplnélfos ds natureza kimbBrllti
ca e meteorltlca. 0bsarva-se que as lnclusões dos dlal
mantes estudados såo semelhantes óos cromloesplnél1os
dos therzolftos granulares, o que vêm reforçar a hipótese de uma orfgem comúm para esses dol s tlpos dB mate
ri ai s. Q uan to ao materlal met eorÍ t 1co, as incl usõss aã
semelham-se aos cromloespinélios de meteoritos metá1f:
cos, Dados comparattvos extraÍdos de BUNCH t 1962,1970I
BOYD e NIX0N( !972) ¡ NIXON e B0YU(1973) ¡ BL00IIER e NIXON ( I973) ¡ KRESTEN(1923); SOBOLEV(T974).
r?

¡

-8t -

pin6lios de natureza meteorítica

1967, .|970), Es
que mostra a variação das

(BUNCH

et aL.,

se fato estã bem evidente na Figura l9
razões Crr0
rlCr rO r+ Alr0, e Mg0/M90+Fe0 das inclusões estudadas
compa ra da s com cromioespinãr ios de xenól i tos de
r herzor i tos gra
nulares associados a kimberlitos (BOyD e NtXON, lglZ¡ NIXON e
B0YD, .l973)concentrados de kimberlitos (BL00ilER e NIX0N,
1973;
KRESTEN, 1973¡ S0BOLtV, l974), e de meteoritos (BUNCH
at aL,
(.l967, 1970). As inclusões são I igeiramente mais ricas de
crô
mio do que os xenõìitos granuìares, mas se comparam a eles
em
termos da razão Mg0/MgO+Fe0. Correlacionadas con crômioespin6
lios de origem meteorÍtica, as incrusões desc.r,i stas en diaman
tes brasiìeiros apresentôm semeìhanças maiores com os consti
'tui
ntes de meteori tos metãl i cos.

t

digno de nota a ausência do crôrnioespinõl io entre
os xen6l I tos de I herzol i tos estriados descri tos por NIXON e
B0YD

(1973) e

BL0OMtR

e

NIX0N

(t973).

Esse

fato

pode

ser

da

mais alta importância no que diz respeito ã origem das incrusões.
Dl versas evidôncias q uími ca s discutidas nos
capítur os anteri o
res ressaltaram vãrios tipos de semêrhanças entre as incrusões
e seus respecti vos componen te s de xenõì i tos granurares e es tri a
dos de kimberì i tos. tntretanto, a ausôncia de crômioespinõl
io

entre os lherzolitos estriados poderia, talvez, indicar uma se
melhança maior das incìusões çom os iherzolitos granurares
do
que com os lherzolitos estriados. Relações desse tipo
vo.l tarão
a ser di scuti das no capí tu I o refe ren te a ori gem das i ncì usões.
RUTILO

0 rutilo õ uma inclusão rara em diamante, tendo sido
identificado pela primei ra vez por MEyER e B0y D (l968). posre
riormente, HARRIS (ì969), GURNEy et aL. (.l969), e S0B0LEV et aL.
(197?) observaram esse minerar em diamantes da Ãfrica e
união
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soviõtÍca.

No decorrer deste

trabalho determ.inanos dois exempìa
res associados a diamantes de Mato Grosso e Goiãs (Tabeta I ),Eles
foram identificados inicialmente por meio de anãlises químicas,
mas confi rmados reaì menÈe por d i fração de raios X.
E fato bem conheci do que o IiDZ se a pres en ta na natu
reza sob a forma de trâs poìimorfos distintos, respectivamente,

rutilo, anatãsio

e brookita (DtER et aL.,
ções, a anãl i se quími ca não 6 suficiente

l967). Nessas condi
pa ra caracter.i zar quaì
quer uma das tr6s fases, tornando-se necessãrio o recurso de
outra tõcnica física para completar a identìficação. Recorrenos
ã di fração de raios X, e por meio de diagranas de precessão,corn
provamos com segurança que o pol imorfo de Tì0, associado ao dia
mante é de fato o rutilo. A Fotografia 2 6 o diagrama de prg
cessão de uma das inc r usões es tuda da s (MT- 16a ) . A rede recípro
ca' construída a partir do referido diagrama estã reproduzida
na Fi gura 20. De posse desses el ementos, foi po s síve r carcurar
os parâmetros da cela unitãria cujos valores são ao = 4,5g f e
,o = 2,95 A. 0 grupo espacial, por sua vez, õ p4rmnm confirman
do que as i nc i usões anal i sadas são de fato rut.i I o.
0s dois espõcimes são muito semeihantes, exibindo cor
castanha avermelhada, transparôncia moderada, idiomorfismo perfeito e dimensões avantajadas em roração ãs dema i s incrusões.
um deles' ilustrado na Micrografia eretrônica I4, exibe hãbito
pri smãti co tÍpì co sendo evi dente o a r on gamen to s egundo o eixo
cristalogrãfico c. 0 cristal 6 constituído por dois prismas te
tragonais bem desenvolvidos e terminado em uma das extremidades
por faces de b i pi râmi de tetragonaì. Al gumas mi croes t rutu ra s ob
servadas sobre as faces prismãticas (Microscopìa eletrônica lS)
mostram padrão regular e concordante com a simetria pontual do

ruti lo

4/mmm,

A Tabela l2 apresenta as anãl ises quimicas dos ruti
los inclusos em diamantes do Brasir. como os dados o demons
tram, os rutilos são prõximos da estequiometria quimica sendo
cons ti tuídos essencialnente por Ti0, cujos teores va ri am entre
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lnclusões 6m diomontes do Brosil
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Xencíl¡tos ds peridol¡tog em kimbsrlilos
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Xenólitos de eclogilos am kimbôrlitos
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Figura 20 - Variaçåo dos tec,res de C¡203 e Fe0+FerO, de rutllos
inclusos em diâmantes do Bras11, comparados com inter_
cresoimentos cristallnos entre dlamdntes e rutilos
da
Uni åo SovÍétlca, e com rutílos constlt ui ntes de xenóli
tos de peridotitos a eclogitos de natureza kimberlftf:
ca.0s pontos A e A' 1n d1c am, respectlvamente,
compo_
siçåo q uÍmi ca no núcleo e na borda de um rútflo a eonsti
tuinte de therzolito proveniente do klmberllto Bulfonl
tei n, Africa do Sul.As duas inclusões associadas a dla
mantes brasilelros såo desprovidas de crômio; proJetañ
-se dentro do cômpo deflnido pe los rutilos de natureza
eclogÍtica,e dessa forma,diferenciam-se dos damais ru_
t11os de natureza ultramáfica cujos teores de
.¿8
qüase alcançam 8,0%,Dsdos comparativos extraÍdos Cr_0^
s0BuLEV et aL(1971), COX et aL(I973) I S0B0LEV (1974)¡
HARTË e GURNEY ( r925);SHITH e DAWS0Ntr975) ¡ ELTH0N e RI
DLEY t IS77).
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IIlcrografla

eletrôn1ca l4 - Rutl l o de hábito prismátlco com acsn
tuado a longamento segundo o elxo crlstalográflco
cl
Aumen to 100 x,

lYlcrografla eletrônlca 15 - 1 c r o e s t r u t u r a s pressntes nes faces
prlsmátlcas do crlstal anterlor. Aumento 1.200 x.
fY
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TABILA

12

c0MP0sr

E¡1

çÃo

QUfMr

CA

DIAl'lANTES
1"lT

DO

DI

DT INCLUSOIS

RUTILO

BRASIL

- l 6a

G0-ì8a

si02

0,0g

Tio2

99,64

gg,g0

41203

0,27

0 ,30

C120

o,ll

0,16

Fe0

0,24

0,26

Mgo

0,06

0,02

Ca0

<0,01

<0 r01

Mn0

<0,01

<0,01

3

Total
Núme

ì00,4.|

0

I

ro de cãti ons (x1.000) baseado em

00,60

2 ãtomos

SI

I

l

Ti

993

993

AI

4

5

Cr

l

I .003

,06

de

oxrgenlo

2

I .005

Fe

3

Mg

1

0

Ca

0

0

Mn

0

0

^
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Fotografia

2

Diagrama de precessåo de uma inclusão de rutilo
obtida com o feÍxe de nalos X incidindo perpendl
cularmente à face [ 100) da inc]usåo,
Racllaçãõ
branca de molibdônio, I/2 hora de exposiçåo,

c*

-j-j-rj-L-j-i-j-r

_j_i_j_j__t_[j_r_]_
j
L- i _ i_ _ j_ i _L;j _ t_,.
_

l_l.i_li_j.1_i_i-

-lti-lt-ti-itFi

g

ura 2l

Rede recí¡:¡ora de uma das inclusões de rutilo,
cons_
tru:[da .r p.-:r'tl r do dlagrama cle prece"oåo Oa fotogra_
f ia 2.
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99,6% a
em peso

99,8%. 0s elementos subordinados perfazem fienos de 0,g%
e incluem Si, Al , Cr, Fe, Mg, Ca e Mn.

A natureza eclogítìca das i nc l usões de rutilo foi cons
tatada por GURNEY et aL. (1969) ao identificarem esse mineral em
diamantes associados a xenõlitos de eclogitos provenientes do
kimberl lto Finsch, Ãfri ca do Sul, Esse kimberlito adquiriu noto
riedade nos úl timos anos em virtude dos seus diamantes conterem
clinopiroxônios em quantidade maior do que todos os demais lo
cais de o corrênc i a de diamante conheci dos.

A Figura 2l compara os conteúdos de Crr0, e Fe0 (ferro
total ) dos rutilos identificados nos diamantes brasileiros com
ruti I os de ori gens diversas. A referi da Fi gura incìui i ntercres
cimentos cristalinos entre o diamante e o rutilo (S0B0LEV et aL,,
1972ai S0B0LEV, 1974), e, rutilos constituintes de materiais kim
berlíticos diversos incluindo peridotitos (C}X et, aL.,
1973;
HARTE e GURNEY, 1975; tLTH0N e RIDLEY, 1977) e ectogitos (SMITH
e DAl,lS0N, .l975). Tanto os rutilos associados a diamante quanto
os ruti I os de xen6l i tos de ecl ogi to, caracteri zan-se por conte
rem teores variãveis de ferro ao lado de valores quase desprezí
veis de crômio. Dessa forma, eles se diferenciam facilmente dos
rutilos de xenõìitos ultramãficos cujos teores de crômio, atãm
de variãveis, podem alcançar quase 9,0% de Crr0r.

z tRcÃ0

0 registro de MEYER e SVISER0 (1975) rel a ti vo a ocor
rAnc i a de zi rcão em diamantes brasileiros conti nua sendo o único
caso conhecido na literatura, Embora o zircão não seja realmen
te um mi nera I f reqtlente em kimberl i tos, aì guns corpos podem co!
tê-lo em grande abundância como ocorre por exemplo com certos kim
berlitos da URSS (KHARKIV et aL., 1972) e do Brasil (DAVIS,1977).
Uma solução seria investigar diamantes de kimberl itos que se sou
besse, "a priorì", conter zi rcão entre seus componentes princi
pa i s .
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Micrografi6 eletrônic¿r 16 - Cristal de zircão prlsmático B b1terminado com a superfície repletô de frnegularidddes, Aumento 250 X.

-89Esse prograna serí certamente desenvo lvi do nos próximos anos, de
vez que uma das recomendações da conferência Internacionar sobre
Kimberl i tos rear izada em santa Fõ, Estados un i dos da Amãri ca diz
respeito a anãlise estatística da freq ência dos minerais asso
ciados ao diamante.

0s zircões identificados neste trabarho apresentam trans
pare-ncia acentuada, cor amarela palha e hãbito prismãtico.
0
exem,plar iìustrado na Micrografia eletrônica ì6 caracteriza-se
peì o abauìamento a cen tua do das suas faces e arestas;
alõm d.isso,
possui a superfície repleta de sulcos e cavidades que sõ
pode
ri am ter sido p roduz i dos por processos de corrosão. Admi te_se,
atualmente que a cristar ização do diamante 6 acompanhada por
fa
ses de dissolução graças ao acúnuìo de C0, e outros volã.teis,cuja
ação õ favorecida peìas elevadíssimas preisões existentes no
man
to superìon (B0yD e NIX0N, 1973; MacGREG0R e BASU, .l974) . Essas
substâncias atuam sobre o diamante inprimindo feíções pecui iares
em sua morfologia externa como hãbitos transic.i onais, faces
e
arestas curvas (SVISER0, l97l ), e da mesna forma, poderiam produ
zir nas inclusões abauramentos, surcos, cavidades e outras estru
turas impossiveis de serem expl icadas, admjtindo_se um processo
de cri stal i zação normal.
Do ponto de
b6m semeìhantes sendo

vista químico, os dois espécirnes são
constituidos essenciarmente de zr0, e

tam

si0z

(Tabela l3). Entre os eìementos subordinados registrarnoi teores
reduzidos de At, Fe, Ca, e Mn; e valores de Ti, Cr, e Mg ainda
menores s i tuados aba i xo do limite de resol ução do aparelho.

Entre as inclusões do diamante, provavelmente, o zir
cão é a fase menos conhecida. 0s dados químicos disponíveìs são
insuficientes para caracterizar adequadamente essa inclusão, de
modo que a sua origern ainda 6 um problema desconhecido.
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TABELA

l3 -

C0l'rp0sIÇÃ0 QUIMICA DE TNCLUS0ES

EI,I

Dr

ZIRCÃ0

DIA14ANTIS DO BRASIL

R0-6la

MT-30a

sl02

30,33

30 ,97

Ti02

<0,01

0,03

41203

0,03

<0,01

Cr203

'0'01

<0,01

Fe0

0,06

0 ,01

Mgo

<0,01

Ca0

0,03

'01
0 ,01

Mn0

0,04

0,02

Zr0

2

Total
Número de cãti ons

69
99

<0

69 ,64

'04

100,69

'53

(xl.000)

baseado

em

2 ã tomos de oxi gênio

si

947

953

TI

0

I

AI

I

0

Cr

0

0

Fe

I

Mg

0

0

Ca

I

0

Mn

I

I

Zr

t.05t

1.045

2.O02

0

2

.000
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ILI'IEN ITA

rara, contrastando com a abundãnci a desse mi
neral em kimberl i tos de todas as partes do munto (FRANTSESS0N,
1970; FRICK, 1973; MtYER, .l975; SVISER0 et aL., lgtl). As ilme
n'i tas kimberl it'i cas apresentam-se revest'i das por uma pel ícul a
amarel a de I eucoxãni o proveni ente da al teração do mi neral .
In
ternamente são negras e de bri I ho metãl i co i ntenso. Sendo rel a
ti vamente resi stentes ao j ntemperi smo quimi co, a ì lmeni ta cons
ti tui iuntamente com a granada pi ropo ri ca em crõmio, os doi s
mai s importantes mi nerai s-índi ces na prospecção de kimberl j tos.
A pri nci pal característj ca das i lmenì tas provenientes
de kimberlitos são os teores altos de Mg0 e crr0, cujos valores
variam entre 4,0 a 16,0%, e entre 0 a 8,0%, respectivamente
(MITCHELL, 1973; HAGGERTY, I 975) . contudo, as i ncr usões por
nós 'identi f icadas são quase desprovi das de crômi o e magnõsi o,
dois elementos constantes e característicos de iìmenitas kimber
líticas. Trata-se de uma observação aparentemente enigmãtica
tendo em vjsta o que se conhece sobre ilmenitas const'ituintes de
kimberl i tos e de nódulos ul tramáficos associados a kimberl i tos.
Incl usão

Lamentavelmente, esses resul tados não podem ser ai nda devi damen
te i nterpretados face a 'i nexi stôncia de dados equival ente, nu
Ii

teratura

geol õgì ca.

crografi a el etrôni c a 17 mostra uma das quatro j l
menitas identificadas em djamantes brasileiros (Tabela l). 0 re
feri do cri stal apresenta cor negra, bri I ho metál i co a submetãl i
co, hãUito prismãtico e suas superfícies são nitidamente irregu
lares.
A

Mi

As anãl i ses quimi cas correspondentes ãs i I meni tas j n
clusas em d'iamantes do Brasil estão reunidas na Tabela l4.Todas
as quatro amostras são consti tuídas essencialmente de Ti02 e
Fe0, sendo os teores desses doi s óxi dos quase uni formes e cons
tantes. Sílicio, aluminjo crõmio, magnésio, cãìcio e manganõs
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lYicrogra Fia rrlr:t-r'ntr i r;,1 l/
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TABELA I4

-

-93COMPOSIÇÃO

QUIMICA

DE

PRESENTTS EM DIAMANTES

0a
0,1 8
50 ,45
0,22
0,03
47,38
0,ìt
0,07
0,73
99 ,17
MT- I

si02
Ti o2
41203
Cr203
Fe0
Mgo
Ca0
Mn0

Total
Número

5l

Mg

11000

,I

Cr

'r

000

Mn

l9a

G0- 49

0,21

0,36

0,03

<0,0ì

o,04

47,95

47,57

47.60

0"16

0,14

0,ì4

<0,01

0,03

<0,0ì

0,74

0,64

0,68

99 ,36

100,66

l oo'45

1

0

,12

a

'47

I

lrooo

I

6

I 76

I

o lrooo

,l
,l
ll

0

l6

e82

1',,,

I r ol

r4.l

I
I

1t

rlllooo
I

8l

"llbt

1005

1022

4l

-Jt

'i

-l

?l
r6l

s
22

I
t

Ca

BA-

0,15

50 ,1

I

r5l

+

+

DO BRASIL

5l,94

,22

e66
|

7

AI

Fe2

I LMTN ITA

0,t6
5l

0

6l

g?2

Ti

3

DI

de cãtions (x.l000 ) com base em 3 ãtomos de o xigênio

si

Fe

MT- I 0b

Ï NCL USOES

ee5

I

5l
r

0l

I t or s

r5.l
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TABILA ] 5 -

PORCENTAGENS

ILMTN]TAS INCLUSAS

MT-l0a
MT-l0b

DAS I'1OLÉcULAS coNSTITUINTEs

DAS

EM DIAMANTTS BRASILEIROS

MgTiO3
MnTiO3 FeTìOq Fec0r
Totaì
pinofanita
Geikietita
nmenita r.r;;;;.
0,40
l,5l
96,30
0,80 99,0t
0,40
I ,60
95,91
1 ,12
99,t 3

BA-l9a

0,42

1,40

g8,lt

0,50

G0-49a

0,42

t,43

97,66

0,40 99,9t

100,43
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aparecen entre os eJ ementos subordi nados, todos em teores bai
xos
( < 1,0%). Em termos de moléculas integrantes (Tabela l5), as
referidas inclusões são constituîdas essenciarmente de iìmenita
(FeTi0r), co¡n proporções reduzidas de p.irofanita (MnTi0r), hema
tita (Fer0r) e geikieiira (MgTi03).
As pri nci pa i s reì ações quími cas entre as i ncr usões as
sociadas a diamantes brasireiros e i rmeni tas de natureza
kimber
I iti ca i ncl ui ndo concentrados de kimberr i tos
e xenól i tos ur tramã
ficos estão representadas nas Figuras 22 e 23. 0 diagrama de va
riação ternãria da Fi gura 22, construido em termos das moléculas
FeTi0, (ilmenita), MgTì0, (Seikìelita) e Fer0, (hemarita), compa
ra as i ncl usões estudadas com i rmenitas de Iimberl i tos di versos
utilizando dados quimicos de RINGlil0oD e L0vtRINc (r970), DAlils0N

e REID (1970), B0yD e DAt,tS0N (1972), GURNEy et aL. (1973),MITCHELL
(1973), B0YD e NrX0N (t973a), FRrcK (ì973), S0BOLEV (1s74),
B0yD
(1974a), B0YD e DANcHTN (1s74), HAGcERTy (t975), McCALLTSTER
et
aL. (1975), SMITH et aL. (ì976), SVISERO et aL. (tg7t). 0 campo
das ilmenitas kimberlíticas estã perfeitamente definido, e
ap9
sar da variação em MgTí03 ser ampla, ela não contõm as inclu
s ões que se p roj e tam mui io próximas
do v6rti ce co rre s ponden te ao
te rmo FeTi 0,

.

A Figura 23 compara a variação do número de ãtomos de
magnõsio e de ferro II das ìncrusões identificadas em
diamantes
brasileiros, com ilmenitas de kimberl i tos, tendo sido uti I i zados
dados de RINGl,l00D e L0VERING (1970), B0yD e DAl,JS0N (1g72),
B0yD

e NIXON (.l973a),MITCHELL (1973), GURNEy et aL. (1973),
(1974), McCALLISTER et aL. (1975), SMITH et aL, (1976) e

et aL. (1977). confirma-se

S0BOLEV
SVISERO

novamente a discrepância no tocante
ã quase ausênci a de Mg nas i ncr usões anar i sadas. Esses dados pa
recem indjcar que as inclusões de i.l menita cristalizaram
a par
tir de um líquìdo pobre em magnõs i o. A julgar pelas demais in
ci usões, que de um modo geral são fases acentuadamente ri
cas en
magnõsìo, a irmenita seria uma das últimas incrusões a se formar.
E p rovã ve ì tambérn que a ori gem desta incrusão esteja reracionada
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Fe203

a

^
¡¡
O

aa

a

a

'.Q

do Brosil
Kimberlitos

åç"

,r¡
"o¡o

'.'Çfp'
o

FeTiO3

lnc lu e6es cm diomontes

clr
MsïiO3

Flgurê 22 - varração da composiçåo qulmica de ilmenltas incrusas
em diamantEs do Brasfl, compòradas com ilmBnitas de klm
berlitos em termos das moléculas de ilmenita tFeTi0r),
geikielfta (ifgTi0r) e hematita tFer0r).As ilmenitas de
natureza u I tramáfi ce exfbem teo ras vari áve1s das molé
culas de ilmenita e geiklelita;
as inclusões assoclal
das a díamantes braslleiros, por sua vez, säo poLrres
em magnósio, e dessa forma, proj et am- s e próximo ao vér
tices correspondsnte à molécu1a cle FeT10r. Dados compã
rativos extraidos de RTNGld00D e L0VERTNG ( 1g z0 ) ¡ DAWSON
e REID ,( 1920); B0yD e DAt¡/S0N (tB7ZJ ¡ CURNEy eþaL(1973);
lf ITCHELL It923);
BOyD e NIX0N t19Z3a]; FRICK (l9Z3l;
S0B0LEV ( 1974); BOyD tt9Z4aì; BOyD e DANCHIN lI974Jt
HAGGERTY (t925); f'IcCALLISIER et aL (]975); SflIfH et aL
(1976); SVISERo e-t; al. llg77).
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o

lnclusõeg em diomonlcs do grosil
Xencílitos
peridotito e con,,,
- centrod0s de
de k im berlitos

or2

o,2

o,4

Ng de cítomos

o,6

de Mg

Figura 23 - Varlaçåo do número de átomos de magnés1o e de ferro
Il de llmpnitas fnclusas em dÍamantss do B¡asÍI
rados com ilmenltas de natureza kfmberlftlca. Ascompa_
llme_
nltas associadas a diamantes þrðsilelros såo pobres de
magnésio e projetam-se fora do campo das llmenitas de
natureza ultramáfica. Dados comparativos extraidos de
RINGT¡/000 e L0VERING ( tgZ0) ¡ BOyD e DAWSON t fgTZ), BOy0
e NIX0N ttS73a); fIITCHEt-L ttgZ3l; GURNEy et aL (1S73)¡
SOB0LEV (I974), fvtcCALLISTER et aLl t975l; SUITH et aL
( ]s76 ) ¡ SVISERO et aL(I977) .
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a diamantes de natureza ecìogítica, De quaìquer modo, esse pro
blema sõ poderã ser devidamente escrarecido quando houver um nú

mero maior de anãlises disponíveis na ìiteratura, E
provãvel
que se obtenha entã0, üma interpretação satisfatõria do
papel
representado pelo ti tãnio na gônese do diamante. Uma das opi
niões vigentes é de que esse eremento inibe a cristal ização do
diamante (MI LASHE V, 1965 ) . Contudo a presença de ilmenita
em
a I guns di amantes consti tui um sérj o obstácul o ã h i p6tese
de
MI LASHE V; mas por outro I ado, essa obs ervação traz em si a difi_
culdade relacionada a ausôncia de nagn6sio. Como se vâ, o prg
blema ã complexo e sõ poderã ser esclarecido ã medi da que novos
dados forem sendo regi strados.

P I RROT

ITA

SHARP

(ì966) mostrou pela pri me i ra vez que os sulfetos

são inclusões comuns, i denti fi cando pi rroti ta (Fer_*S), pen an
di ta I ( Fe, Ni )g Se I
e pi ri ta (FeS, ) em di amantes da Ãfri ca do
Sul . HARRIS ('l968) confi rmou as observações de SHARp e,
poste
ri ormente, notou u'na certa tend6nci a dos sul fetos se alojarem ao
I ongo de pequenas cl i vagens c i rcunda ndo outras i ncl usões (HARRI s,
1972) ' Em trabalho recen te cIARDINI e MELT0N (1975) conprovaram
a disposição preferencial dos sulfetos ao I ongo de pl anos (.1 il)
do diamante.
Esses resultados se apìicam aos dia.mantes brasile.iros,
a pena s com a ressalva que todos os sul fetos i denti fi cados corres
pondem ao mi neral pi rroti ta. A cor, aparentemente negra, ã da
da por uma pel ícul a finissima que reveste toda a superfície da
i ncl usã0. A con fecção das secções polidas pa ra a mì crossonda ele
trônica revelou que internamente, a cor õ amarela do latão e o
bri I ho metãt i co i ntenso, 0 hãbito ã geralmente tabular mas a
forma dos cristais õ extremamente variada e irregular (Microgra
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l'licrografia

eletrônic¡
fraturada

Micrografia eletrônica
bular

lo
IU

19

Inclusåo

de pirrotiba

parcialmente

C¡'istal de pirnr:rtlta de ná¡ito ta_

-

TABELA

ì6

- coMP0SIçÃ0 QUIMICA DE

I NCL USOES DT

P

I RROTI TA

EM DIAMANTÊS DO tsRASIL

MT-36a

14T-36b

s

37,78

39,24

37'59

Fe

62,36

6l ,20

62'50

NI

0,48

1

Cr

0,02

0,03

S: Fe

ì00,64
0,94

1

-4.l

a

PR.28a
37

'88
62,2?

,?6

Cu

Total

MG

00 ,73

0 ,92

0

,06

100

,l5

100,09

0,95

0 ,94

.l00-

-l0tfia eletrôn'i ca l8). 0 indivlduo da Micrografia l9 jã é bem regu
lar sendo formado por uma bìpirâmide hexagonal achatada, A sime
trìa hexagonal é evidente, apesar do desproporcionamento acentua
do do cristal,
A composição quimica õ constante no que diz respeito
aos elementos essenciais ferro e enxofre. A razão S: Fe varia
entre 0,92 a 0,95 (Tabela ì6), Entretanto, hã diferenças marcan
tes em relação aos elementos subordinados. As duas pirrotìtas
de diamantes de Ma to Grosso contãm Cr e p ro po rçõe s substanciais
de Ni; a de Minas Gerai s apenas pequenos teores de Cu, enquanto
que o espécime do Paranã õ to ta I men te i sento de i mpurezas.
grupo de ì ncl usões pouco co
nhecidas (GUBELIN , 1977). Em parte, isso õ devido ã facil idade
que eles apresentam de se reequilibrar com a temperatura, de tal
forma que as fases i denti fi cadas podem não corresponder ao mate
riai formado originalmente. Segundo ISAI et aL. (1977), no caso
do di amante, o sul feto ori gi na l era provavel mente uma sol ução sõ
I ida de vãrios metais. Com o decrõscimo da temperatura, houve
segregação das fases ri cas em Cu (cal copi ri ta ), dei xando um resÍ
duo rico em níquel e ferro que posteriormente se reequilibrou for
0 problema, como se observa, ã
mando pentlandita e pirrotita.
realmente complexo e estã sendo estudado por H. TSAI em sua tese
de doutoramento junto a Purdue University, Estados Unidos da Amé
ri ca (TSAI: comun i cação pessoal en outubro de 1977).

0s suìfetos consti tuem

D

um

IAHANTE

Confi rmando observações de di versos autores (l.rlILLIANS,
1932, cUBELIN" 1952, 1969; FUTTRGENDLER, 1958, GNEVUSHEV et aL.,
t96l ), veri fi camos que i ncì usões de diamante no próprio di amante

consti tuen um evento comum. As Fotomi crografias 5 e 6 mostram
duas dessas i ¡rcl usões ì denti fi cadas ém diamante de Ma to Grósso-e

r

Fotomi crogra l'i a

5

Fotomlcrograf i a

ti

02-

Cristal de diômarìt.t de hábÍto tabuler ( chapéu de f radel, contendo no cen t ro uma inclusão de diamante de cor cinza e superfÍcie
rugosa.\r.sf]e caso, ¡ distinção entre ambos é
faci litadå pelas diferenças fís i cas sntre a
inclusåo e o hospedeiro, NÍcois paralelos,20x

lJi¿rÌrìante incolor irìcluso em hospedeiro também incolor.A
inclusåo exibe hábito octaédri
co e faces planas,enquanto que o hospedelrã
apresenta háLrito rombododecaédri co e faces
abauÌadas. Nícois paralelos,
2-O x,

-.l03São Paulo, respectivamente.

Usualmente, o diamante'i ncluso exibe hábito octaõdri

co

perfeito, faces planas e arestas perfeitamente retilíneas, con
trastando com a morfoì ogi a do hospedei ro caracteri zada pel o abau
Jamento das faces e arestas. A nosso ver, essa 6 uma das mais
fortes evidôncìas em favor da hìpõtese jã comentada de que o dja

mante passa por uma fase de dissolução que ìmprime feições carac
teríst'i cas e definit jvas em sua morfolog ja externa (SVISERO, 1971;
l.JHITtL0CK, l9i3). 0utra conclusão 1õgica é que a fase rlais il
tensa de di ssol ução ocorre após a cri stal ì zação do dj amante, pro
vavelmente durante a intrusão do kimberlito pois de outra forma,
as inclusijes de diamante serjam afetadas pe'l a d'i sso'l ução.

A distìnção entre o d'i amante incluso e o hospedeiro ã
extremamente dì fíci I , a não ser que ambos possuam col orações dj
ferentes. 0utro fato que auxilja o neconhecimento õ a presença
de manchas escuras (cì i vagens ou sul fetos ) cj rcundando o j ndj ví
duo incluso. Na falta dessas fe'ições, a únjca forma de identjfi
car a jncìusao ã util izar difração de rajos X.
As Fotomìcrografias b e 6 mostram dois casos distintos
de associ ação di amante-di amante. No pri mei ro ( Fotomj crografi a 5) ,

a inclusão pode ser notada a olho nú, pois exibe cor e aspectos morfol õgì cos compl etamente dj sti ntos do 4i amante hospedei ro.
0 mesmo nào ocorre no segundo caso ( Fotomi crqgrafi a 6) , onde a
'i nclusáo, possujndo cor idôntjca
a do hospedejro, confunde,se com
el e tornando di fíci I o seu reconhecimento.

titu I o estão reuni dos todos os mi nerai s forma
dos posteriormente ao djamante, e a ele associados por fenômenos
Sob esse

di versos subseqtlentes. As i ncJ usões ep'i genétlcas, tambõm denomi

nadas secundãrias, constjtuem um grupo de mjnerais reJ atj vamente
ampl o e heteroqôneo formado peì a serpenti na, goeth ì ta, grafj ta,

-l04hematita, sellaita, caolinita, anfjbõlio, san.i dina e xemotima
(HARRIS, .l968; MTYER e TSAI , 1976). No decorrer deste trabalho
acrescentamos ã essa lista as segui ntes espõcies: I imonjta, tur
malina, magnetita, guaFtzo e mica (Tabela 2).
Al guns minerais epi genéti cos se ori gi nam pel a altera
ção de fases preexi stentes; outros corres pondem a substâncias
estranhas acidentalmente incorporadas pelo diamante durante os
sucessi vos episõdios que vão des de sua cristaì ização até
sua
i nco rpo ração por sedinentos. Em função dessas caracteristicas,
as i ncì usões epigenéticas são total mente des prov idas de qual
quer interesse geolõgico no que di.z respeito ã origem do diaman
te,
A i ntrodução de substâncias estranhas ao I ongo de fra
turas e cavi dades do dì amante se inicia antes mesmo deI e deixar
o ki mberl ì to. 0 RL0V (.l959) observou que uma g ra nde quanti dade
de diamantes dos kimberlitos siberianos continham serpentina dis
tribuída ao I ongo de f rat,uras e outras i rregu ì a ri da des . A .in
corporação de materiais estranhos prossegue du ran te os sucessi
vos ci c los de transporte e sedi mentação que envol vem o di amante
e explicam a presença de minerais como a turmalina, a monazita
e outros não relacionados aos ki mberl i tos.
Outros minerais epigenãticos formam-se pela aìteração
de fases preexi stentes. I ncl usões de olivina e p.iroxênio alte
ram-se com relativa facilidade, no caso do diamante conter fra
turas , transformando-se em I imoni ta, serpenti na e outros produ

tos secundãrios. 0 prõprio diamante transforma-se lentamente
ern grafita que "sensu latu" constitui a mais iípica inclusão epi
genõtica, HARRIS (1972) observou que as incl usões de grafi ta
normalmente são tabulares ou placõides e devem essa forma ao fa
to de consti tui rern leitos del gados ao ìongo de pì anos de cliva
gens do diamante. Posteriornìente, HARR I S e VANCE (1972) graf i
ti zaram di versos di amantes , e notaram que a grafi ta então forma
da se di spunha exa ta men te como nos cristais naturais, jst.o õ,ao
I ongo de p lanos de cl i vagens. Essa experi ênc i a comprova que a
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fvlf

crograf 1a eletrôni ca 20 - Fragmento de quôrtzo alojado nos interstícios do microrelevo de um cristal de dlamante.
Nota¡. a extrema Ìrregularidade do gråo contrastando
com o i di omorf i smo das inclusões sj_ngenéticås. Aumen
to 400 x.

-'l06presença de grafi ta no di amante constj tuj uma tentati va do hospe
dei ro de reequi t i brar-se ãs novas condi ções de temperatura e
pressão fora do kimberl i to.
j

neràl

epi genõt'i co causou tanta d j scussão como
Sua presença em fraturas e cavi dades (M'i crografi a ele

Nenhum

m

o quartzo.
trônica 20) é p.rfeitamente compreensível considerando sua abun
dância e distribu'ição ampla em quase todos os tipos de rochas da
crosta terrestre. E provável que as determ'i nações de PEIZH0LDT
(.l842), C0L0NY (1923) e C0RRtNS (.l931 ), se referissem a esse ti
po de material

.

Entretanto, o que tem susci tado polêm'i ca ã que em al
guns casos o quartzo ocorre dentro de di amantes absol utamente
isentos de fraturas (0RL0V, .l959; HARRIS, l96B; MEYER e SVISER0,
1973; PRINZ et aL.,1975). Nesses casos, o problema torna-secom
plexo, pois õ fato bem conhecido que o campo de estabilidade do
quartzo õ totalmente incompatível com as condições de fnrmacão
do diamante, tanto na natureza quanto em laboratõrio (Figura 26).
Portanto, se aì gum d'iamante por ventura conti ver síl i ca , e1a de
ve estar sob a forma de coesi ta, que 6 o pol imorfo estãve'l de
tas pressões . Esses concei tos es tão bem estabel eci dos experi men
talmente (BtRMAM, 1965; AKIM0T0 e SY0N0, l97l) e foram confirma
dos por MILLTDGE ('196.l ) e HARRIS (1968) ao identificarem coesita
em diamantes, artificiais e naturais, respectivamente.
Parece
não haver dúvida, poFtanto, sobre a impossibil idade do quartzo
constituir uma inclusão singenõtica no diamante. Nessas condi
ções, a presença de quartzo em diamantes i sentos de fraturas sõ
pode ser expf icada admi ti ndo-se que a 'i ncl usão ori gi nal
fosse
coesìta, que posteriormente se reequilibrou ãs novas cond'ições
de temperatura e pressão, adqui rj ndo a estrutura cri stal i na do
quartzo (LIVSHITS et aL., 1973).
a_'1.
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OUTRAS INCLUSõES

Cianjta e flogopita (PRINZ et aL.,1975) e biotita
(GIARDINI et a1.,1974) são outras jnclusões singenéticas provã
veis do diamante (Tabeìa 17). A c'ianita exibe hãbito prismãti
co e cor azul clara; entretanto, o que chama a atenção ã
seu
baixo teor de Crr03 (Tabela I 7), contrastando com cianitas cro
mif eras de kimberl'i tos sibenianos (S0B0LEV et aL., 1968). Fìogo
pita õ um dos constituintes principais de kimberl itos (DAWS0N,
1967), mas o regìstro de PRINZ et qL. (1975) 6 o únjco da lite
ratura. com reìação ã niotita (l,lILLIANS, 1g32; GIARDINI et aL.,
.l974), sua natureza singenética ã vista
com certa reserva por
um
em

grande número de pesquj sadores (MEYER:
outubro de 1977).

comuni

cação

pessoal

ser oportuna, agora , uma breve di scussão
das i ncl usões negras ( carvões ) tão comuns em dj amantes naturat s.
HARRIS (1972) e GIARDINI e MELT0N ( I 975) mostraram QU€, em par
tê, elas correspondem ã grafita e a sulfetos que se dìspõem sob
a forma de pìacas ou camadas muito finas ao longo de pìanos de
cl i vagem do di amante. Hã casos , entretanto, êm que as manchas
Acred'i tamos

escuras nada mai s são do que meros fenômenos õpti cos produzi dos
no interior do diamante (SVISER0, '197'la). Nesse caso, a inten
sidade da cor varia ã medida que se gira o cristal, e para uma
dada posiçã0, ela pode desaparecer completamente. Sua origeme:
tã relacjonada a microfraturas do diamante que funcionam como
pequenas I entes bi convexas , em cujo i nteri or, evi dentemente rrei
na vãcuo. A luz que passa pelo diamante, ao penetrar no espaço
correspondente a essas fraturas sofre refl exão total , e a
re
gião torna-se enegrecida dando a impressão de existir
alguma
substãncia escura naqueìe local. Isso expl'ica o carãter irregu
I ar e a ori entação 'i nvari ãvel dessas manchas segundo o
pl ano
(lll ) do diamante, que ã exatamente a direção mais favorãvel ã
desconti nui dade

mecân'i ca.

_ì08_
TABELA I7

c0MP0slÇÃ0 QUfMTCA DT INCLUSTES

Õxi dos

Cianita(t)

si02

rio2
41203
C

1203

36 ,6

0,.l3
62,1

0,02

Fl ogopi ta (2

Bìotita(3)

)

36 ,6

34 ,0

t0,8

3,6

I I ,8

16 ,7

0,30

Mgo

0

Ca0

0,0ì

0,09

Mn0

<o'ol

0,04

0,03

0,10

0,63

21 ,0

12,6

,04

Keo

7,63

9'6

Total
e 2:Ãfri

3

12,l

Fe0

I

NATUREZA I NCERTA

0 ,35

Fero,

Naro

DE

99 ,2

'

94,.l

ca, ì ocal desconhecido

3:ldem (GIARDINI

9 33

et aL.19t4)

(PRINZ

et aL.

92,9

1975)

-r09Finarmente, resta-nos considerar as incrusões fruidas,
referidas desde o sõculo passado (BREl,/STER, ì835; JANNETTAZ,tSTg;
GUBELIN, 1952 ) , e cuja existôncia continua sendo objeto de
dis
cussões. MtLT0N et; aL¿ (1972) e MELT0N e GIARDIN I (lgl4, 197S),
determi naram di versos compos tos gasosos c o n tendo ca rbono hidro,
gêni o, ni trogênio e oxì gêni o, provenientes de diamantes
fragmen
tados no vãcuo. Como jã refe r i mos efl outros capítul os, infeliz
mente os referidos autores não revaram en conta as incrusões
cris
talinas que, eventualmente, poderiam ser a fonte dos gases detec
tados (Vide Micrografias eletrônicas l, 2, 4, l0 e l2),

aL. (1975) , ap6s anal isarem ì S00 diamantes dos
kimberlitos Premi er, Fi nsch e Jagersfontei n, por ati vação de nâu
trons ' concluiram per a existôncìa de di versos ti pos de incìusões
fluidas. Segundo esses autores, a maior parte dos diamantes con
tôm micro-inclusões de Hr0 e C0, ao ìado de sulfetos de Fe, Ni,
cu, e co' que el es acredi tam representar os conponentes miscí
veis e imisciveis do magma origìnar onde o diamante se cristariFtSQ eú

zou.

INCLUSÕES COEXISTENTES

Jã foi

pode conter,
simultaneamente, mais de uma espãcie mineral constituìndo asso
ci ações de dois ou mais componentes ( MEyE R e SVIStR0, ì 975;pRIñZ
et aL., 1975). Essas associações são importantes do ponto de
vista gen6ti co. Admi tindo-se que o diamante cristaì iza em equilÍbrio no seio de um magma peridoditico, as incìusões por eie
apri s ionadas são representativas das condi ções rei nantes no
m9
mento da sua cristalização,
menc i

onado que um mesmo di amante

Baseados nessa

hipõtese,

B0yD (1972) tentaram
determi nar a tempe ra tura de formação do di amante a parti r do par
olivina + crômioespin6rio, utirizando os termômetros geor69icos
MEyER

e

-l l0de IRVINE (1965 e I967) e JACKS0N (.l969). As temperaturas obti
das, da ordem de 40000C, foram cons i deradas i nverossimei s, sendo
o par abandonado por insuficiência de dados termoquímicos. A
identificação de vãrias associações contendo diopsídio em diaman
tes do kimberlìto Premiern Ãfrica do Sul, permitiu a MEyER e TSAI
(1976a) fazer uso do termômetro geolõgico de B0yD (.l973). A par
tir das associações diopsidio + enstatita + crômiopiropo, diop
sídio + enstatita, e, diopsídio + enstatita + pìropo; eles obti
veram temperaturas e pressões da ordem de llOOoC e 50 Kbars, res
pectivamente' consistentes com outros parâmetros referentes a ma
teriais da crosta e do man to superior (Figura 26).

fi cadas nos diamantes brasi leiros
são consti tuidas pel os pa res olivina + enstatita, olivina + crô
miopiropo,olivina + crômioespin6lio, e enstatita + crômiopiropo
(Tabeì as 3, 5, 8 e l0). Suas re'l ações químì cas principais estão
ilustradas no diagrama ternãrio Rr0r-MS0-Fe0 da Figura 24. Alõm
As associ ações i denti

do carãter biminerãtico, elas se caracterizam peta freqüõncia da
olivina que aparece na maior parte das associ ações. Do ponto de
vista quimico, todas as fases integrantes das quatro associações
são ricas em rnagnõsio e pobres em ferro IL 0s diagramas ternã
rios da Fìgura 24 nostram, nitidamente, que a variação mais signi
fi cati va se faz no senti do dos componentes Mg0-Al,0, + Crr0,,Tal
comportamento era esperado, poi s como jã ressal tamos nos capítu
los anteriores, diversas inclusões, especialmente as crômiopiro
pos e os crômioespinõl ios, possuem teores consicierãveis de crô
mio.

0 par ol ivina-enstatjta presta-se a estudos de parti
ção entre os elementos químicos magnésio e ferro II (SVIStR0 e
VALARELLI, 1977). Essa possibilidade se deve a MEDARIS (1969),
que estabel eceu uma curva e xperi men ta I de parti ção entre esses
dois el ementos, uti I i zando ol ivinas e enstati tas de composições.
variadas, cobrindo todo o intervalo entre 0 a 100% de cada um
dos componentes.
Na Fi gura 25 estão proj e tados dl versos

valores referen

-t

AIZOö +Cr2OJ

It

Al¿Os + C12O3

oliviio-.ntlol¡lo
Âl? 03 + Cr2 Os

Al¿O¡ + Cr2 Qa

O oLrvrNA
O ENSIATITÂ

A CROMIOPIROPO
Ë CROMIOESPINÉLIO

Oliv¡no -cromioosp¡ndlio

Ftgúra

24

FeO

Mço

Enilal¡lo -cromlop¡roDo

Variação dos e1Êmentos q uími co s prlnÕ1pa1s dB asso_
triações biminerálicas coexistentes em diamantes do
Brasil, 0llserva-se qL.le toclôs ôs assoclações contém pe
l.o menos uma fase nlca em tlgO e que a vårfaçåo
signlf ic¿ltlva se crpers no sentÍclo dos componentesmal;
-Alror+Cr2o3, 0 teor de Fe0 é un 1fo rmeme n t e Þôi xofÏgo
em
todôs as associações.

-
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Figura 25 - Partlção lvìg/Fe2* entre ollvlnas e enstatltas constitulntes de assoclações ultramáficas klnrbertlttcas.0s triângulos representam 1n
clusões de ollvlna e enstatita coexistentes em dlamanie" ¿o -A."i
sll e da VenezueJa¡ os cfrculos representam ol1vinðs e enstatltas
constitulntes de xenólitos ultramáficos de klmberlitos.As inclusões situam-se próximo à curva de partfçåo oetàrÀiÃå0" experimentalmente Índicando que ê sua cristallzaçåo se operou sob condlções de equ1lí¡rto'Alem dlsso,elas proJetam-se nê extremldade
perlor da referida curva Juntamenta com os xenólltos formados sunos
est;igios 1nicla1s da crlstallzação do magma perldotftlco.A linha
tracejada é ð curva de partlçår: estat¡eleclda experlmentalmente por
NED/IRIS ( 196s ) . uados comparatlvos refererrtes aos xenó11tos foram
extraídos de LLO0|YER e NIXoN(1s73),COX et aL. (tgZ3),NIXoN e BOyD
( 1C73) ,R0LFE ( 1973) ,BOYD( 1924a)
,HEARN e BOyD( 1gZ5) ,BOyD e
NIXON
(

197s).

-il3tes ã partição entre magn6sio e ferro II relativos a pares oli
vina-enstatita de natureza kimberlítica. 0s dois triângulos re
presentam associações coexi stentes em di amantes do Brasi I (B) e
Venezuela (V); os circti'los cheios referem-se a associações cons
ti tui ntes de xenõl i tos ul tramãfi cos de ki mbert i tos ( BL0OMER e
NIXON, .l973¡ COX et aL., 1973; NIXON e BOyD, 1973; ROLFE, 1973;
BOYD, l974ai HEARN e B0YD, 1975; B0yD e NIX0N, .l975).
0bserva-se que os pontos correspondentes ãs di versas
associações projetam-se satisfatoriamente ao ìongo da curva es
tabelecida por MEDARIS (1969). Esse fato indica que os pares
olivina-enstatita referentes ãs inclusões em diamante e aos xe
nõl i tos ul tramãfi cos, cri stal i zaram em condições de equi t íbrio.

0s pares correspondentes ãs i ncl usões de diamante si tuam-se pr6
ximos da extremidade superior da curva de partição,evidenciando
que a cristalizaÇão, nesse caso operou-se em um estãgio bem inj.
ci al em rel ação ã mai or parte dos xenõl i tos uti I i zados na compa
ração. 0utra observação importante diz respeito ãs relações en
tre temperatura e pressão durante a cristalização. 0s dois pg
res associados a diamantes, e a maior parte daqueles referentes
a xenõlitos de kimberlitos caem do lado esquerdo da curva
de
MEDARIS QUê, segundo o referido autor, õ a região onde a
ação
pressão
de
6 maior do que aquela correspondente ä temperatura.
Esse resul tado concorda perfei tamente com al gumas concl usões ba
seadas na composição quimica das inclusões, discutidas em capi
tul os anteri ores , que col ocaram em destaque a ação de pressões
intensas na gênese do diamante e de suas inclusões.

-1t4SIGNIFICADO GEOLOGICO DAS INCLUSOES

j denti fi cados
Apõs exami narmos cada um dos mi nerai s
em di amantes de di versas I ocal i dades do Brasi I ,di scuti remos nes
te capitul o a 1 gumas das 'i mpl i cações decorrentes desta i nves ti ga

ção. A prinreira de'las diz respeito ã formação do diamante na
natureza. Como foi vi sto nos capítulos anteriores a composição
química das incl usões 6 um refiexo das condições físicas e quí
mi cas exi stentes no momento da formação desses mi nerai s.
Tai s
condições, em princípio, são as mesmas existentes durante a for
mação do diamante. 0 fato delas terem sido englobadas e mánti
das isoladas dos eventos kimbertíticos subseqüentes credencia
seu uso como termômetros e barômetros geo'lõg'i cos. A parti r da
composição das i ncl usões, pode-se especular ai nda a natureza da
rocha matriz em cuio seio a cristalização do diamente se operou.

0utro aspecto importanfe nesta pesquisa ã a origem das
i ncl usões . ' Trata-se, evi dentemente, de um tema abrangente e
compl exo que tem impl'i cações di versas com a prõpria ori gem dos
kimberì i tos e dos seus xenõl i tos ul tramãfi cos e uì trabãsi cos, e
em última instância, com a composição do manto superior que 6 o
local de proveniôncia de todos esses materiais.

GÊNESE DO DTAMANTE

A gênese do di amante foi sempre um probl ema controver
tido. Logo apõs a localização da sua rocha matriz na Ãfrica do
Sul no fi nal do sõcul o passado, houve um impu'l so extraordi nãrio
nas pesquisas referentes ã origem do diamante, o que motivou o
aparecimento das obras clãssicas de t,lAGNER (19.l4), suTT0N (.l928)
e tIILLIANS (.l932). Apõs a publicação do tratado de t,li'l ìians
houve uma dimi nui ção sensivel dessas pesqui sas que sõ
seriam

-l I sreativadas vinte anos depoìs com a descoberta dos kimberlitos da
Plataforma Siberiana. Nas duas úì timas dãcadas as observações
geo'lõgicas se mul tì pì i caram dado o ì nteresse econõmi co cada vez
maior em relação ao diamante. Paralelamente, a investigação ex
perjmental progrediu muito possibil itando uma compreensão me
I hor dos fenômenos envol vi dos na gônese do di amante.

c0ND I ç0ES

F

fS I CAS DE FORHAçÃ0 D0

D I AHANTE

Apesar de a i nda pers i sti rem di versas dúvì das sobre a
seqllênci a exata dos processos que conduzem ã formação do
dia
mante na natureza, hã um consenso unânime entre os pesqui sado
res de que esse mineral se forma no manto superior. 0 grãfico
da Figura 26, construído pela superposição de diversos parâme
tros teõri cos e experimentai s estabel eci dos nos úl timos anos,
al õm de comprovar a veracj dade dessa afi rmaÇão, permi ti u-nos de
I imi tar de f orma aproximada , a regi ão mai s provãve'l de f ormação
do di amante na na tureza.
damente, o referi do dì agrama reune os segul ntes
el ementos: 1 ) a curva de equ'i I iUri o di amante-grafi ta estabel eci
da experimentalmente por BTRMAN ( 1965); 2) uma parte do diagra
ma de equiìínrlo da sil jca (AKIMOT0 e SY0N0, '1971), ressaltando
o campo de estabi l'idade dos pof imorf os cuja relação com o dia
mante tem sìdo objeto de discussão. E fãcil ver que o campo de
estabilidade do quartzo 6 incompativel com as. condicões de for
mação do diamante. Concluj-se que peìo menos teoricamente, o
quartzo não pode coexj sti r com o djamante. 0 pol imorfo
si02
compativel com o di amante ê a coesi ta, o que comprova os resu'l
tados de MILLtDGt (196.l) e HARRIS ('1968); 3) as curvas referen
tes aos campos de estab'i I i dade de peri doti tos (IT0 e KENNtDY,
'l
967) e eclogìtos (lT0 e KENNtDY, 1970). Ambas são cqlmpatíveis
com o campo de estabi I i dade do di anrante; 4) duas curvas corres
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-il7pondentes ã variação do grau geotõrnrico em ãreas de escudos: a
geoterma continental calculada por cLARK e RINGttO0D (1964) e a
geoterma de Lesotho resul tante das i nvesti gações de NIX0N e
B0YD (1973) e B0yD e NI.x0N (1973, 1975) com xenõlitos de kimber
litos do referido país;5) a posição de equilîbrio dos xenõli
tos granulares e estriados estudados por NIX0N e B0yD (1973),

e

(1973), BOyD (t974) e DANCHIN e BOyD (t976).
0s
demais e'lementos pertinentes a- Figura 26 estão representados sob
a forma de pontos. 0s de números I e z correspondem _ãs sînteses de crômiopiropos efetuadas respectivamente por ByK0vA e
GENSHAFT (1972), e RINGt,'l00D (19771. 0s outros pontos represen
tam inclusões coexistentes em diamantes do kimberl ito premier,
Ãfri ca do Suì (MEyER e TSAI , I 976a ) , compreendendo as segui ntes
assembl6ias mineralõgicas: diopsîdio + enstatita + crômiopiropo
(3) diopsidio + enstatita (4), diopsîdio + enstatita (5),
e
'
diopsí¿io + enstatita + piropo (6).
A ocorrência simul tânea de diopsîdio e enstati ta no
mesmo di amante torna possível estabel ecer as temperaturas e
pressões de formação das referi das i ncl usões, e conseqtlentementê, do cristal hospedeiro. 0s termômetros geolõgicos de DAVIS
e B0YD (1966) e B0YD (ì973) fornecem a temperatura de cristal i
zação do diopsidio; o barômetro geolõgico de MacGREG0R ( lgl4),
por sua vez, fornece a pressão correspondente ã formação
de
enstati ta. A Tabel a I I i I ustra com dados extraîdos de MEyER e
TSAI (1976a), a aplicação do termômetro e do barômetro geolõgico referi dos . Nes te exempl o , os au tores menc i onados determi na
ram as temperaturas e pressões correspondentes a formação do
BOYD

NIXON

diamante da Mina Premier, Ãfrica do
vãrias associações coexi stentes.

Sul, a partir do estudo

de

A curva tracejada da Fi gura 26 del imi ta de forma aprg
ximada o campo de formação do di amante na natureza. El a 6 caracteri zada por temperaturas vari ando entre 9s0 a I 4500c e pres
sões entre 40 e 75 Kbars. Essas condições correspondem a uma
profundidade da ordem de 150 a 200 km comprovando que o diaman
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T

Dr

DE INCLUSOES COE
XISTENTIS TM DIAMANTES DO KIMEERLITO PRtMIER, ÃrntCR
D0 suL, SEGUND0 MEYTR E TSAI , I 976a

TTMPERATURAS

PRTSSOES

Assembl6ia coexistente
Di

opsidi

o

enstati ta + crômi

Di

opsidi

o

Di

opsidi

Di

opsídi

F0RMAçÃ0

Temperatura (oc)

ropo

Pressão. (Kbars)

1270

65

enstati ta (4)

970

60

o

enstati ta (5)

1010

53

o

enstati ta + piropo (6)

I 050

45

op'i

(3)

te se forma realmente no manto superior. A região

del imitada
regiões onde os xe

e E que correspondem ãs
nõlitos granulares (G) e estriados (t) se equilibram (BOYD e
.l973). Esse fato reforça as con
NIXON, 1972, 1973; NIXON e B0YD,
cl usões referentes ãs caracteristi cas quimi cas das i ncl usões ana
lisadas, que conforme ressaltamos, assemelham-se aos minerais
constituintes dos lherzolitos granulares e estriados.
contãm os segmentos G

c0NDlçõEs QUfMTCAS DE F0RMAç40 D0

DTAMANTE

0utro ponto em que hã uniformidade de pensamento entre
os pesquisadores di z respeito ao crescimento cristal ino do dia
mante. Parece não haver dúvida que ele se opera sob condiçõesde
equilíbrio, pois de outra forma, seria dificil expìicar a exis
tência de diamantes bem formados, cujas dimensões, em alguns ca
sos, pode alcançar vãr'ios centimetros. 0utra evidãncia do cres
cimento estãvel do diamante 6 representada peìas inclusões crir

talinas. A presença de minerais idiomorfos dentro do diamante,
apresentando composi ção quími ca constante e semel hante aos cons
tituintes do kimberl ito afasta qualquer possibil idade de cresci

-il9mento metaestãvel como aquele aventado por MITCHELL
(1e72).

E

CROCKET

dos resul tados mai s importantes dessa pesqui sa ã a
confirmação de que os ¿ìamantes estudados se formaram em dois
ambientes quimicos distintos - um de natureza ultramãfica , p€
ri dotíti ca ou I herzol íti ca ¡ e outro de natureza ecl ogíti ca
(MEYER e SVISER0, 1975; PRINZ et aL., 1975). Cada um deles õ
representado por um conj unto de i ncl usões que reuni das r consti
.l9. Essa divi
tuem as duas assembìõias mineralógicas da Tabe'la
são jã tinha sído mencionada na discussão referente aos clinopi
roxênios e granadas, estando bem evidenciada nas Figuras 9, 10,
ll, 12, 13, 14, 15 e 2l .
Um
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Assembt6ia

CLASSIFICAç40 PARAGTNETTCA DAS TNCLUStES MINERATS
IDINTIFICADAS EM DIAMANTES DO BRASIL

Ultramáfjca

fors teri ta
ens ta

ti ta

Assemblãia Eclogltica
onfaci

t,a

piropo-almandina

diopsidío

ruti

crômi opi ropo

i I meni ta

pi
z

rroti ta

i rcão

dl amante

pi

Io

rrotl

ta

zi rcão
di amante

A assembl õi a de i ncl usões ul tramãfi cas õ formada por
fases cu jas característi cas asseme'lham-se a- dos mi nerai s consti
kim
tui ntes de xenõ'l i tos ul tramãfi cos encontrados em di versos
berl i tos. Tai s xenõl i tos que a maior parte dos autores admi tem
provir diretament,e do manto superior, compreendem lherzolitos,
harzburgitosrwehrljtos e websteritos - com ou sem granada -ralõm.
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de xenocri stai s (megacri stai s ) de ol i vi na,

granada e i lrneni ta (CARSt{ELL e
et aL. , 1975; MEYER , 1977).

ti
DAt^tS0N , 1g7O; BOyD ,
ens ta

ta

, diopsídio,

1974a;S0BOLEV

A assemblõia èclogítica, como o prõprio nome sugere,
reune fases que guardam semel hanças quími cas com os
mi nerai s
consti tui ntes de ecl ogi tos encontrados em kimberìitos sob a f or
ma de xenõl i tos ' Excetuando-se o z i rcão e a pirrotita as dema i s
fases são caracteristi cas e constantes em ca da uma das
assem
btõias mencionadas. A divìsão paragen6tica da Tabera ls estã ¡em
comprovada pel os casos conheci dos de ocorrõnci a simul tãnea de
mais de um mineral no mesmo diamante. Nos capíturos anteriores,
jã h a víamo s feito menção ãs associ ações envol vendo o.l i vi na, ens
tati ta, diopsidjo, crômiopì ropo e crômioespinã1.io de um lado, e
pi roxônio onfaci ta e granada piropo-aìmandina de outro, A ine
xistôncia de associações entre fases ul tramãficas com fases eclo
giticas comprova a crassificação das i ncl usões a presen ta da na
Tabeìa l9 e mostra que o diamante se forma em dois ambientes dis
tintos: um de natureza ul tramãfi ca (peridotito) e outro de natu
reza ecl ogiti ca (ecì ogi to ) .
Esses resul tados concordam perfei tamente com a ocorrên
cia do di amante na natureza. 0bservações geol õgi cas conjugadas
com registros nas prìncipaìs minas indicam que 90% da produção
mundial provém diretamente de kimberlitos. 0s l0% restantes, em
bora fornecidos por jazidas secundãrias (conglomerados e aluviões
Recentes), tarnbãm derivam de kimber'l ìtos (VtRW0ERD, t970).
Em
ou tra s paìavras, os kimberì i tos são a mais i mportante fonte
de
diamantes naturais de que o homem dispõe, Entretanto, o dianan
te po de ocorrer em outras rochas alõm do kimberlìto,
Sabe-se que certos meteori tos são portadores de diaman
tes e que nesses casos, comumente eles se apresentam escuros, po
licristalinos e repì etos de defei tos. São escassos e sua ori gem
parece estar relacionada a processos de choques experimentados pe

ìo corpo meteoritico (KEIL, 1967). Entre as rochas terrestres,
alãm do kimberl i to, o d i aman te ocorre em do is ti pos de xenõì i tos

-121 -

kimberlíticos: em eclogitos (t,llILLIANS, 1g32; S0B0LEV et aL.,1966i
REID et aL., 1976), e en peridotitos (DA!'lS0N, 1975; MacCALLUM
e EGcLER, 1976).
Normalmente, bs xenõl itos de eclogitos são mais raros
do que os xenõlitos uìtramãficos. No caso deles serem diamantî
feros a re lação de freqüência i nexpì i cave I men te se i nverte, São
conhecidos d'iversos casos de eclogitos diamantíferos (REID et aL.,
ì976), rnas apenas trôs ocorrôncias de xen6l itos peridotiticos con
tendo di amante (S0B0LEV ei: aL,, I969; DAWS0N e SMITH , 1975;
MacCALLUM e EGGLER, I 976 ) . Não hã ai nda uma expl i cação sati sfa
tõri a para esse fôto. 0 probl ema chega a ser i ntri gante, mormen
te se Ievarmos en conta a abundãncia dos n6dulos ultramãficos e
a semelhança de alguns deles (lherzolitos granulares e estriados ) com as i ncl usões do di amante.
Segundo DAI,JS0N (1976), a fil iação do diamante poderia
se es tender a certos basal tos e duni tos rel aci onados a compl exos

ultramãficos do tipo alpino. Entretanto, do ponto de vista econômico o kimberl i to con t i nua sendo a úni ca fonte di sponível de
di amantes naturais. Todas as dema i s ocorrênc i a s descri tas cons
tituem meras curiosidades científicas. tm resumo, excetuando-se
a ocorrôncia neteorítica, o diamante estã restrito a duas parg
gêneses distintas: peridotítica e eclogítica, tal como revelado
pelas i ncl usões.

OR

IGEH DO

CARBONO

A cristal ização do diamante no manto superior levanta
outro probl ema i nteressante rel acionado a fon te e natureza do
e lemento químico carbono (FRANK, ì969). As opi ni ões
d i ve rgem
com a I guns autores admi ti ndo que o carbono es tej a di ssol vi do ori
ginalmente no magma, enquanto outros admitem simplesmente a exis
tôncia de C0.,
¿-dissolvido no magma ou sob a forma de uma fase flui
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da isolada. Hã ainda os que postul am que a fonte de carbono
man to seja o meta no (MITCHELL, 1975).

no

(196b) observou i númeras inclusões liquidas e
gasosas de C0 e C02, de'dimensões ml cromãtri cas, nos
minerais
cons ti tui ntes de basal tos, duni tos, peridotitos, piroxênios,eclo
R0EDDER

gitos e kimberlitos.

(1970) sugeriu a existôncia de carbo
no sob a forma de diamante no manto superior. Segundo esse au
tor, o diamante seria um dos constituintes primãrios do manto,
principalmente das regiões mais profundas, ocasionalmente amos
tradas por kimberlitos, DAI^JS0N (.l97.l) adnitiu que o carbono exis
ti ri a no nanto sob a forma de ca rbetos . A presença de coheni ta
(FerC) e moi ssan ita (SiC) em kirnberl i tos da Sibõria ( FRANTSESS0N,
1970), confirma em parte a sugestão de DAl,lSON.
As experiâncias de MELTON et aL. (1972) e MELTON e
GIARDINI (1974, 1975), parecem indicar a existôncia de uma sõrie
de compos tos de ca rbono , nitrogênio, hi drogêni o e oxi gôni o asso
ciados ao diamante. Se os gases detectados pelos referi dos pes
qui sadores es tão rea lmente dentro do di ama n te ou dentro das in
cìusões cristalinas, conforme argumentamos em capítulos anterio
res, pouco importa. 0 fato deles terem sido determinados ri99
rosamente, nediante anãl ises por espectrometria de massa, compro
va a existôncia de diversos compostos volãteis no manto cuja ori
gem é pouco conhecida. EGGLER (1974, ì975) desenvolveu uma sõrie
de experimentos no Geophysical Laboratory de t..lashington, destina
dos a esclarecer a natureza e o papel desempenhado pel o CO2 em
sistemas a altas pressões. EGGLER concluiu que o C02 poderia
existìr sob a forma de uma fase isolada em associações ultramãfi
cas e ultrabãsicas semelhantes a kimberl itos.
Admi

LANG

ti ndo-se gue o C0, exi stente no magma kimberl íti

co

seja submetido a condições fortemente redutoras semelhantes ãs
calculadas por KENNEDY e N0RDL I E (1968) , poderi a oco rre r a redu
ção desse composto a carbono livre. 0 carbono por sua vez , sob
a ação das pressões existentes a 200 km de profundidade se cris
talizaria sob a forma de diamante (Figura 26). Segundo MARX
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(1972), a pirrotita seria o mais provãvel agente redutor do C0r,
cuja transformação a diamante ocorreria de a co rdo com a Segui nte

equação:

(pi

2FeS

+

C0Z

rroti

ta

)

2Fe0+Sr+

C

(diamante)

A hi põtese de MARX (1972) concorda com os fatos esta
belecidos referentes ã composição mineralõgica dos kimberìitos e
das i ncl usões do d i aman te. sabe-se de r onga data que a pi rroti
ta e outros suìfetos são fases comuns em kimberritos e em seus
xen6l itos associados (DAt^¡S0N , 1g67, jgTZ). No tocante a-s inclu
sões, SHARP (1966), HARRIS (1968), FESQ et. aL. (1975) e GURNEy
et aL. (1977) mostraram que a pirrotita 6 um mineraì conum em
diamantes naturais. parece não haver dúvida, portanto, de gue
a pìrrotita õ de fato uma das fases constituintes do magma ge
rador do diamante,

O D IAI'IANTE NO BRAS I L

Nos capítuì os anteri ores demons tramos que

a gônese do
diamante do Brasil, da mesma forma que na Ãfrica, união soviõti
ca, Venezueì a, Tai Iândia e outros locais do mundo, estã sempre
rel acionada a rochas de natureza kimberlîtica. E xc etua ndo- s e o
caso de alguns meteori tos, todas as dema i s ocdrrências de dig
mante na natureza estão restri tas a kimberlitos ou a xenõ li tos
de eclogitos e peridotitos de natureza kimberlîtica. 0 desco
nhec i men to des

ses fatos no passado I evou a I guns pesqui sadores a
formularem teorias exõticas sobre a ori gem do diamante no Brasil
Na verdade, quase todo s os grandes geõì ogos brasi lei
ros ocuparam-se com o problen¡a da origen do diamante em nosso
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PaTs. Para G0RCEIX (1882), o itacolomito seria a rocha matriz
do diamante na região centrar do Estado de Mi nas Gerais. DERBy
(1882, l89B) propôs inicialmente uma o ri gem ã'cida; posteriormen
te, admitju tambõm a possìb.ilidade de uma orì9em bãsica para o
diamante no Brasil, DRAPptR (1920) sugeriu a existência de cha
min6s kimberliticas na região de Diamantina, Minas Gerais, tendo
sido contestado por cUIMARAtS (1927). Anaìogamente, RIMANN(.l9ì7),
l.lALLS (19t9)' MAAcK (1926) e FREyBERG(r932) admitiram a exisrân
cia de kimberlitos no Brasil, sem a p resen ta rem, entretanto, rìê
nh uma evì dência concl us i va pa ra as suas id6ias.
Ta I vez nenhum outro geõl ogo brasileiro tenha se dedica
do ao problema da ori gem do diamante no Brasi I com tanto
entu
siasmo como o Professor Djaima Guimarães. Em uma s6rie de traba
lhos, GUIMARAES (1927,1930, 1932, l96l) sustentou que tanto ro
cha s granul íti cas quanto i ntrusì vas pegma tít i ca s poderi am
ser
a matriz do diamante da região de Diamantina, Minas Gerais. Se
gundo M0RAES e GUIMARAES (.l932), algumas das jazidas Iavradas na
região de Diamantina, MG, conteriam "in situ', a rocha matriz do
di amante. Como suporte dessa teoria, GUIMARÃES ci tava a nature
za ãcida-metamõrfica dos minerais pesados (satõlites) associados
aos diamantes, e a presença de quartzo dentro do diamante
(c0RRENS, ì931).

Entretanto,

resiste a uma anã
lise mais profunda. A ausência de mi nerai s kimberlîticos entre
os mi nera i s pesados da reg i ão pode ser expl i cada fac i ì mente peìa
nenhum desses a rg umentos

baixa resistôncia quimi ca que eì es apresentam ao i ntemperi smo
quimi co, De fato, quase todos os ninerais consti tuintes dos kim
ber'l itos são ricos em nagnõsio, e portanto, facilmente intemperi
zados (SVISER0 et aL., 1977), Esse fato õ agravado pela idade
anti ga do d i aman te da Serra do Espinhaço. Sabe- se que a i dade
dos metacongì omerados .da Formação Sopa-Brurnadi nho, a matri z se
cundãria do dianante na regìão, ã precambriana Superior. As na
tri zes kimberlîticas di spersoras, ce rtamen te são ainda mai s anti
gas, o que expl jca a ausôncia de mi nerai s típì cos daqueì es kin
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tos

nos metacong lomerados e nos sedimentos deles deri vados.
Com re lação ã presença de qua rtzo naqueì es diamantes, como jã
vimos no capitulo anterior, trata-se de um probìema compietamen
te superado, tanto do ponto de vista teõrico quanto experimental

As id6ias de GUIMARÃES influenciaram toda uma geração
de geõlogos' e de certa forma, contribuiram para retardar
os
traba I hos de prospecção e pesqui sa de kimberl itos no Brasil.
0PPtNHEIM (.l936) endossou compretamente a teoria de cuIMARÃEs,
e propôs que a origem do diamante da região de Tibagi, paranã,
da mesma forma que o de Diamantina, Minas Gerais, estaria rela
cionada a magmatismo ãci do. BARBosA (l9sl ) procurou conci I iar
a hipõtese de GUIMARÃtS com os fatos conhecidos das
jazidas
sulafricanas. Segundo BARBOSA, a matri z do di ama n te na região
de Dianantina, Mi nas Gerai s, seri a dol eri tos i ntrusi vos no Gru
po Minas. Anos mais tarde, o professor 0tãvio Barbosa partici
paria de traba I hos sistemáticos de prospecção na regi ão do Arto
Paranaiba, que seri am coroados de 6xì to com a localização e rna
peamento de vãrias diatremas kimberìiticas (BARB0sA et aL., L9z6;
SVISERO

et aL.,

1977),

Refletindo a influôncia de GUIMARÃES, o professor Othon
H. Leonardos escrevia em .l959: ',No caso de Diamantina, a id6ia
de uma matriz granito-pegmatitica é sugestiva, porque o dìaman
te dessa região mostra freq üen temen te i nc I usões de quartzo.Além
disso seus sa tõl i tes são ti pomorfos de rochas persi ì íci cas ", Jã
díscutimos o carãter acidental da associação entre o diamante e
alguns dos minerais pesados de natureza ãcida-metamõrfica que o
acompanham nas jazì das detríti cas. Quanto a menci onada abundân
cia de quartzo no diamante, trata-se na verdade de quartzo se
cu ndã ri o introduzido nas cavidades superficiais dos cri stai s de
diamante. Com relação ao diarnante da região do Triângulo Minei
ro, LE0NARD0S foi mai s cautel oso e admi ti u a possibi I idade da
sua origem estar relacionada a eventos tectônicos de idade crg
tãcica, semelhantes ãqueìes que originaram os diamantes da Ãfri
ca do Sul. Não poderíamos omitir a op.i nião do professor Silvio
F, de Abreu contida em seu trabalho clãssico sobre os ,,Recursos
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minerais do Brasi l ", edi ção de 1973, onde o referi do autor afir
ma: "0 que nos parece razoãvel admi ti r é que o diamante possa
ser ori gi nado de rochas ma gmãt i ca s ãci das, bãs i cas ou neutras,
desde que as mesmas tenhan atuado sobre sedimentos carbonosos em
condições de pres são e tempe ra tura capazes de provoca r a cri s ta
I i zação do carbono sob a forma de diamante,',
tm síntese, o que ocorreu ao nosso ver, foi uma co!
fusão entre causa e efeito, isto õ, entre a gênese do diamante
propriamente dita e a localização das fontes kimberlíticas. Na
faìta das referidas matrizes, GUIMARÃES e os dema.is autores men
c i ona dos optaram por outras hi põteses que não a kimberlítica,
At ua l nen te, essa questão es tã parcialnente reso I vi da pois
a
existência de ki mberì i tos em di versos locais do Brasi I jã 6 um
fato devidamente comprovado (BARB0SA et aL., 1976; SVISER0 et

aL., 1977a; SVJSER0 et aL., i97B). problemas desse tipo
não
são res tri tos ao Brasil. Exi stem depõs i tos diamantîferos na
venezuel a (Rìos ca ron i e cuchivero), Estados uni dos da Amõricir
( Ca I i f6rni a, Tennessee), Ca na dã (Quebec
) , fndi a, Austrál ia, nos
Montes urais e nas praias da Namíbia cujas fontes são totalmen
te desconhecidas, Em todos os casos mencionados, o problema ã
geolõgico, isto é, de campo. Não se trata de argumentar se a
origem dos referidos diamantes ã ou não kimberlítica, mas sim,
descobrir o posicionamento das fontes primãrias dos diamantes
ag0ra encontrados sob a forma detríti ca .
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ORIGEM DAS INCLUSÕES

Vimos, nos caþítulos anteriores que as i ncl usões sin
genãt i ca s do di amante são mi nera i s característicos de al tas pres
sões e temperaturas. 0 diamante, por sua vez, com exceção de
a lgumas ocorrênci as em meteori tos, õ um mineral tipicamente kim
berl íti co sendo encontrado em kimberìitos ou em seus xenõl i tos
de peridotitos e eclogitos. Verifica-se dessa forma que a ori
gem do diamante e das inclusões bem como dos kimberlitos, são
temas conexos e dificilmente poderi am ser di scuti dos separada
mente. Nessas condi ções, trataremos a ori gem das i ncl usões si
mul taneamente com a seqtlôncia mais provãve1 dos eventos geol õgi
cos que conduzem ã formação do d i ama nte e do kimberl i to na natu
reza.
nde pa rte dos conh ec i men tos atuais sobre a consti
tuição do manto superior da Terra foram desenvolvidos por B0YD
e seus colaboradores no Geophysical Laboratory de l.lashington, a
pa rti r de estudos com xenõl i tos dos kimberl i tos da Ãfrica
do
Sul e de Lesotho. Traba I hos semel hantes efetuados por S0B0LtV
e col aboradores na União Sovi õti ca, completam o quadro das in
formações disponíveis sobre o manto superior, B0YD e
NIX0N
(1972j apresentaram a primeira classificação química-textural
dos xenõl i tos assoc i ados a ki mberl i tos. Estudos posteriores
Gra

de NIXON e B0YD (1973), NIXON et aL. (1973), B0ULLIER e NIC0LAS
(1973, .l975), MacGREG0R e BASU (1974) e MacGRtG0R (197s), permi,
ti ram estabel ecer com preci são as cond i ções de temperatura e
pres s ão nas quais os xenõì i tos u I tramáfi cos se equil ibraram.Uti
ì i zando dados desse ti po, B0YD e NIX0N (1973, ì973a) I ograram
posicionar com segurança os locais de provenìôncias dos kimber
iitos e dos seus xenõl itos di versos.
A Figura 27 apresenta de forma esquenãtica a primeira
A
col una estrati grãfi ca, desde a crosta atõ o manto super.i or.
crosta siãlica com seus 50 km de espessura, nesse caso não tem
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uer interesse. Apõs a descontinuidade de Mohorovi c ic 5sgr¡s-se uma sucessão de rochas ultrabãsicas e ultramãficas (l,1lYLLIE,
1967), subdivididas de a co rdo com as características texturais
("fabric") dos minerais'constituintes (B0ULL I tR e N I C0LAS , .l973,
1975). A faixa compreendida entre 50 a I50 km reune rochas di
versas de textura granul ar (l herzo1i tos, hanzburgi tos, wehrl i tos,
etc. ), seguindo-se uma faixa de tipos semel hantes porõm de textu
ra estri ada. Aba i xo de 200 km, a faixa de rochas es tri adas con
funde-se com o pirõl ito que é o material primordial do manto su
qua l

q

perior

(RINcl.l00D, 1969; DAI¡lS0N, 1972).

Na Figura 2B temos um esquema, ern planta e perfil,
da
pa rte sul do continente afri cano onde estão ressal tadas as ãreas
pertencentes ao grande Cráton da Rodésia-Transvaal (CLIF0RD,l970),
0 perfi I Nl,l-SE mostra as princìpais rel ações entre a I i tosfera e
a astenosfera na região correspondente ao Estado de Lesotho. 0 lo
cal õ sem dúv ida uma das ãreas anômalas do pl aneta pois aí se lo
calizam aproxìmadamente 200 kimberlitos, sendo vãrios deles por
tadores de diamantes (DEMPSTtR e RICHARD, 1973). A I i tosf era,com
uma espessura méd.ia de aproximadamente 150 km õ a fonte dos xenó
I itos ultramãficos granulares e separa-se da astenosfera subja
cente peì a zona de baixa velocidade (KURITA, 1973). Essa úìtima,

por sua vez, ó

faixa de espessura variãvel sujeìta a intensa
movimentação devido ao deslocamento das pìacas continentais so
brejacentes, 0s xenól i tos ul tramãfi cos estriados deri vam-se des
sa faixa cuja principal caracteristica 6 o predominio de pres
sões di rigidas hori zontai s,
0utra fei ção partìcular da zona de baixa velocidade 6
a presença de fl uj dos di versos (C02 , H20, etc.) que fac.iìitam a
fusão parcial do manto originando o magma kimberlítico (t¡lYLLIt,
1977). No momento em que a pressão ultrapassa um valor crítico,
o magma kimberlitico saturado de vol ãtei s é i n¡etado na I i tosfe
ra (pontos A, B e C). 0utro elemento importante na Figura 28 6
a curva de equilíbrio entre o diamante e a grafi ta. Ela situa-se ligeiramente acima da zona de baixa velocidade nas
ãreas
uma
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ra s ubj acente, s ep arada s Þeld zona de bêi xa velocidal
de, segundo NTX0N ¿ú aL (1973), A curva de equilÍbrio
diamante-grafita si tua- se Iigelramente acima da zona
de bai xa veìocidade nas zonas de escudos e inflete pa
ra o manto nas reglöes nceãnicas. 0s pontos A,B e õ
correspondem aos locais mais prováve1s de origem cJos
kimber.litos de Thaba Putsoa (A), Letseng- Ia-Tsrae (B)
e das diatremas de Griqualâncfia (C).

-t3tcontinentais infletindo suavemente

em

direção ao manto nas ãreas

oceânicas,
Do exane da Figura 27, verifica-se que a cristal.ização
do diamante ocorre em piofundidades prõximas de 200 km,confirman
do o que jã ti nha sido estabelecido na Fi gu ra 26. 0 local exato,

entretanto, õ assunto sujeito a discussões. Alguns autores (MtyER,
1978: comunicação verbal ) admìtem que o diamante õ apen.as mais
um dos vãr'i os xenocristais do kimberl it,o. Em outras palavras,eìe
se forma em um estãgio pró-kimberlítico sendo incorporado poste

riormente pelo kimberì ito propriamente dito. Trata-se de
hipõtese viãvel, mormente se levarmos em conta a existôncia

uma

de

diamantes em xenõl i tos de ecì ogi tos e peri doti tos. Desde que o
kimberl ito engl oba esses e outros ti pos de encl aves em sua ascen
ção peta lit.osfera, ele poderia englobar tambõm os diamantes pre
formados em vãrì os locais do manto.

Vãrias outras evidõncias parecem indicar que o diaman
te realrìente não se forma no kimberl ito. 0,HARA e y0DtR (ì962),
HARRIS e MIDDLTM0ST (.l970), DAl,rlSoN (1972), cLTMENT et aL. (1g77)
mostraram que a or.igem do kimberlito estã retacionada a uma fase
de acúmulo de volãteis 1Ha0 e C0r) no manto superior, que em de
terminado momento atinge um valor crítico desencadeando um pro

cesso expl

os i vo.

l que a velocidade de ascenção das diatre
mas kimberlíticas seja de fato muito rãpida, pois de outra forma,
não .havei ra preservação dos xenóì i tos proveni entes do manto.
FRANC K (.I969 ) estimou essa velocidade em 'l00 km/hora; McGEICH I
e ULRICH (.l973), postuìam em valor Mach 3, isto õ, três vezes a
vel oc i dade do som. Nessas condi ções, pa rec e pouco provãvel que
haja tempo e condi ções favoráve is pa ra o d i ama nte crescer e cons
tituir cristai s ben formados.
Pelo contrário, tudo indica que na fase de colocação do
kimberlito ocorra dissolução parciaì ou total dos diamantes neo
formados (SVISER0, 1969, l97l; t^lITHEL0CK, it973) pela ação de C0,
E bem provãve

N
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e de outras substâncias vol ãtei s exi s tentes no sistema, Essa dis
so I ução seri a faci I i tada pe 1o alívio de pressão e conseqüente ele
vação da temperatura res ul tante da subida do k imberl i to.
Essa
hipõtese expìica sati sf'ator.iamente não sõ as características mor
fo l6g i cas particulares do di amante (face e arestas curvas, for
mas indefinìdas, hábitos transicionais), como tamb6m sua ausên
cia na maior parte dos .kimberl ì tos conhecidos. Sabe-se que ô
porcentagem de kimberlitos mineral izados não ul trapassa a ci fra
dos 40% (BARDtT, 1973, 1974l' . Em sintese, é bem provãvel que o
diamante cri stal i ze a partìr de um I iqui do em vãri os locais do
manto sendo pos teri ormente engl obado e arrastado pelo magma kim
berlitico ascendente. 0local exato e a histõria pormenorizada
da cristalização do kimberlito são problemas pouco conhecidos
(GURNEY , 1975 j tLT0N e RIDLEY , 1977) .
Ao discutjrnos a origem das inclusões cristalinas
do
diamante õ preciso levar em conta sua classificação paragenõtica
em ul tramãfi ca e eclogítica, apresentada na Tabel a 19. As Tabe
las 20 e 2l , e as Figuras 29 e 30 sinteti zam as características
quími cas des ses doìs grupos de i ncl usões. As referi das Tabelas
e Fi guras reunem dados re feren te s a pena s a cl.inopiroxônios e gra
nada s ,

de vez que esses mi nerai s, alõm de con s ti tu i rem fases co
muns ãs i ncl usões ul tramãficas e eclogíticas, exibem va ri ações
significativas em suas composições refIetindo a origem diversa de
cada um dos r.eferidos grupos.

A Tabel a 20 compara cl i nopi roxênios de na tureza ultra
nrãf ica e ecl ogítica i dentì fi cados en di amantes do Brasil,
com
quim
anãl i ses
i ca s representativas de cl ì nopi rôxônios de
dianan
tes da Ãfrica (MEYER e B0YD, 197Z; MEyER e TSAI , l976) e União
Soviética (S0B0LEV et aL,, .ì97t, 1972a). A referida Tabela in
cl ui tamb6m cl i nop iroxêni os consti tui ntes de I herzol i tos granuta
res e estriados (NIX0N e B0YD, 1973), um megacri stal (xenocri stal )
de cl inopìroxônio (B0YD e DANCHIN,l974) , e xenõt i tos de ecl ogi
tos (MEYtR e BR00KINS, l97l; S0B0LEV, 1974; REID et aL." l976).
Examinados em conjunto, os cl.i nopiroxônjos ultramãficos diferem

TABELA

20

-

ANÃLISES DE CLINOPIROxÊNIos DE NATUREZA uLTRAMÃFIcA E EcLoGÍTIcA
rNcLUSos EM DIAMANTEs D0 BRA5IL, cgMpARAD's
EQUIVALENTES REPRESENTATIVOS DI XENO,LITOS DE KIMBERLITOS E
DE INcLUSÛES DE DIAMANTI DE OUTROS

co* DAD''

LOCAIS

Assembìéia ultramáfica
Assembiéia eclogítica
,Incìusoes em diamantes xenõlitos
de kirnberljtos
Inciusões de diamantes Xenõlitos em kínberlitos
Brasi l
URSS Ãfrica Granular Estriado Megacristaì Brasil Ãfrica URSS usA Ãfrica
URSS
"
MG-52a (r
(2) (3)

i
i'
D

0
s

)

si02
1i02
Aiz'¡
Crr',
Fe'
Mg'
cao
Mno
Njo
Naro
KzO
Total
l)

(4)

isl---

55,20 54,6 55,5 54,71 55,3
0,05 0,05 0,04 0,02 0,t7
1,22 1,62 0,96 I ,8,'
2,08
I,48 I ,88
0,33 1,Zg 0,86
2,53 1'75
3'oz l,46
3,35
18'20 17 '3
21 ,z
16,99 21 ,z
19'35 20'9
17'9 2l ,86 16,2
<0,01 0,A7
0,06 o,li
<0,01 o,o3 2,12 I,49
0,53 1,22 1,26
0'05 0'13
o,o2
100,?? 99,7
99,5 99,42 100,6

S0B0LEV

et aL.(t97la);

2) MEYER & rsAr (1976);
3) NrxoN & BoYD (t973);

54,2
0,39
3,53
0,51
5,17
r9,0
r4,9
O,l4
2,02
gg,g

MG-65a

(6t- Q)

(8)

54,30 52,g 54,8
0,80 0,16 0,48
5,86 5,12 s,7g
0,05 O,OZ 0,05,
5,65 7,67 4,g4
il,gO 12,6 B,sr
16,50 r9,0 r3,.r
0,02 0,.1 3 0,07
0,0t 0,01
4,65 2,30 6,70
o,rz o,0l 0,30
99,76 100,0 gg,z

4) NrxoN & BoYD (1973);
s) B0YD & DANCHTN ('t974);
6) MEYER & BoYD (1972);
7) S0B0LEV et at(1972a),

(e)

(r0)

53,3 55,78 55,6
0,67 o,2z 0,47
8,42 6,06 8,60
0,07 0,07 0,0s
5,Br 3,69 5,64
il ,r 14,48 s,7B
i5,4 16,84 r3,5
O,O5 0,06 0,08
5,09 3,15
o,ot 99,9 .ì00,35

B)

MEYER

9)

REi D

&

eú

BRO0KTNS

5,84

0,08
99,66

(197ì ) ;

aL. (1976)

10) s0B0LEV (1974).

;
I

I
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dos eclogiticos por conterem teores maiores de Mg0, Ca0 e Cr203;
e valores menores de Ti0r, Al2O3, Fe0 e Nar0. No tocante ãs in
clusões de diamantes do Brasil e de outros locais, observa-se
que ambas assemblõias, .uìtramãfica e eclogítica, exibem grandes
similaridades com os seus respectivos xenõiitos kimberliticos.
No caso das inclusões ultramãficas, as s.imiìaridades são mais
acentuadas em rel ação aos xenõl i tos granul ares e es tri ados .

s referentes ãs granadas estão apresentadas
na Tabela 21. Neìa, as i ncl usões ul tramãficas e ecì ogíti cas
de diamantes do Brasil estão reunidas com anãlises representati
vas de inclusões referentes a diamantes da Ãfrica (MEyER e B0yD,
1972), União Sov'i õtica (S0B0LEV et aL., 197ta) e Venezuela
(SVISER0 e G0MES, 1977). A referida Tabela contém ainda grana
das cons ti tu i n tes de l herzo li tos granulares e estriados (N I X0N
e B0YD, 'ì973; SVISER0 et aL., 1977 ), um megacristal(xenocristal)
de granada (B0YD, 1974a,) e xenõlitos de ecìogitos (MEyER e
BR00KINS,1971; S0B0LEV,1974; REID et aL., 1976). De um modo
Compa ra çõe

gera1, as granadas ultramãficas diferem das ectogíticas por con
terem teores maiores de Crr0, e Mg0, e valores menores de TiOZ,
Fe0 e Ca0. Repetern-se em I i nhas geraìs, as concl úsões extraî
das dos cl j nopi roxênios, e ao mesmo tempo , ressal tam-se certas
parti cul ari dades no que concerne ãs i ncl usões ul tramãfi cas do
diamante. Estas possuem teores de Crr0, relativamente altos, e
val ores de Ti0, e Ca0 baixos, quando comparadas com os xenõl i

tos

ul tramãfi cos .

Finalmente, as Figuras 29 e 30 sintetizan as compara
ções entre cìinopiroxônios e granadas inclus06 em diamantes do
Brasil e de outros locais, com materìa.is equivalentes de nature
za kimberlítica. Nos diagramas da Figura 29, os cìinopiroxê
ni os de na tureza ul tramãfi ca e ecì ogíti ca assoc i ados a
di aman
tes do Brasil, estão proj e ta do s em uma po rção do quadri I ãtero
dos piroxônios, juntamente com inclusões equivalentes de diaman
tes da Ãfrica (MEYtR e B0YD, lg72; PRINZ et aL,, l97S; MEyER e
TSAI, 1976) e União Soviética (SOB0LEV ei aL., l97la,l97?a,

TABELA

ú
i
D

0

2] .

ANÃLISES DE GRANADAS DE NATUREZA ULTRAMÃFICA E
ECLOGíTICA INCLUSAS EM DIAMANTES DO BRAS'L,
.OMPARADA' cOM DADOS EQUIVA
LENTES REPRESENTATIVOS DE XENÛLITOS DE KTMBERLITOS
E DE INcLUSõES DE DIAJ,,IANTE DE OUÏRos LOcA]s

¡ssembléia

uì

tramãfi

ca

Incìusões em diamantes
Xen6litos de kimberljtos
Brasil
- Estriado tvlegacr.istal
pR-3taVenezuela URSS Granular
-'-¡åj""",
(t

(z)

)

si02 40,4 40,90 42,6
-tio2 <0'01 0,06 0,ot
Al20g 10,4 17,63 18,9
Crr}, 17,3
8,74 6,17
FeO 5,84 g,0Z 5,4t
MgO 24,6 Z1 ,13 ?4,2
CaO 0,93 2,93 0,62

Mno Naro

0,80 0,zz
o,oz

Toral 99,5 t00,il

98,2

l)

s\/rsER0 & c0MES (1977)

2)

S0B0LEV

3)

SVISERO

eú aL. (197ìa);
et aL.

(1977)

(3j

f+l---

42,0
0,34
?1 ,1
3,39
5,99
21 ,4
4,gj

4t,16
0,57
?0,75
2,11
12.,3ì
17,96
4,64

o,o9

0,46
0,06

gg,2

100,02

42,0

0,90
21

,l

1;3z

B,6t
21

,7

4,ZO

o,z5
o,o9

loo,02

4) NrxoN & B0YD (1973);
5) BoYD (1974a);
6) MEYER & B0YD (1972);
7) S0B0LEV eú aL. (1971a);

Assembt éi a
ï

ncl usões de diamantes

I

Ãfri

i

ca

tos

em kimberl i tos

USA Ãfri ca

(8)

(e)

URSS

(lo)

40,7 40,97 40 ,2
0,33 0,08 0,28
21 ,3
22,89 2l ,8
0 ,50
0 ,03
0 ,07
16,3 7,52 16,8
t3,l t2,85 i0,3
7 ,94 14,75 9 ,82
0,38 0,t6 0,31
0,07 o,lt
100,1 99,32 99,69

8)
9)
l0

ogíti

Xenól

ca URSS
G0-57a (6)
(7)
39,9 40,I 40,8
0,85 0,64 0,34
20,3 21 ,0 ?1 ,8
0,09 0,05 o,o8
17 ,0
14,5 I B,l
1?,7 9,25 12,7
8,32 13,9 5,23
0,50 0,54 0,35
0,09 0,09
99,7 100,t 99,5
Bras i

ecl

MEYER

REID

& BR00KTNS (ì97t);

et

aL.(1976)3

) s0B0LEv (197+) .

I

(¡t
I
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1975a: S0B0LEV, 1974). Nas referi das Fi guras, estão delimitados
de forma esquemáti ca, os câmpos correspondentes aos xenõl i tos de
lherzolitos granulares e estriados (B0YD e NIX0N, 1972, 1973,
1973a; NIX0N e B0YD, .l973) megacristais ou xenocristais de clino
piroxânios associados a kimberlitos (B0YD, I974a), e xenõlitos
de eclogitos tamb6m kimberlíticos (MtYER e BR00KINS, l97l;SOBOLEV,
1974; REID et aL., 1976; MEYER.- 1977). 0 diagrama 29 A contõm
ainda as temperaturas correspondentes ao "solvus" enstatita-diop
sidi o, referentes a pressão de 30 Kbars (DAV I S e B0YD, 1966).Ape
sar de a lgumas pequenas superposições, os xenõl i tos possuem cam
pos distintos, refletindo condições de gênese tambõm distintas,

0s lherzolitos granulares (Figura 29A) exibem varia
ções re I a ti vamen te pequenas no que diz respeito ãs ra zões Ca/Ca+
+ Mg e Mg/Mg + Fe. Suas tempera tura s de cri stal ì zação si tuam-se
na faixa 900- l l00oC, cor res pon den do aos va I ores mais bai xos en
tre os xenõl i tos ul tramãfi cos. 0s dema i s xenõl i tos desse grupo,
inciuindo os I herzol i tos estri ados e os megacri stai s ou xenocri s
tais de cl inopiroxênios, exi bem va r i ações mais anpl as e semel han
tes em s uas razões Ca /Ca + Mg. Ambos equilibram-se em uma faixa
em
amp la de temperaturas que podem al cançar 145OoC. Diferem
suas ra zões Mg/Mg + Fe devi do ao fa to dos megacri s tai s con terem
pro po rçõe s maiores de ferro II do que os I herzol i tos estriados.
As inclusões ultramãficas do diamante,. incluindo dados do Brasii
e de outros locais, espaì ham-se pel os campos correspondentes aos
I herzol i tos granulares e estriados comp rova ndo as s i mi'l ari dades
genéti cas entre esses materi ai s.
0 campo dos xenólitos de eclogito (Figura 298) 6 mais
amplo do que o dos denais xenõlitos, e inclui perfeitamente os
dados referentes aos cl i nopi roxônios ì ncl usos em di amantes do
Brasi I e de outros locais, No grupo ecl ogíti co, tanto aá inclu
sões de diamante quanto os xenõ I i tos de ecl ogi to, apresentam va
riação ampl a no tocante as razões Ca/Ca + Mg e Mg/Mg + Fe.
As varj ações referentes ãs grana das de na tu reza ul tra
,mãf ica e eclogítica estão sintetizadas nos dìagramas de variação
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Figura 2g - Clinopiroxônios de natureza ultramáfica e eclogítica inclusos em diamantes do Brasil,
comparados com material equivalente de diamôntes da Africa do Sul e lJnião Sovíética. 0s
diagramas contém de forma esquemática os campos dos xenólitos de therzoli.tos granulares
e estrj.ados, xenocristais (megacristais) de c 1 i n o p i r o x ô n i o s , e eelogitos kimberlíticos,
As inclusões de natureza ultramãfíca associadas a dÍamantes do Bras i I e de outros
1ocais proj et am- se s imu I t ôneômen te no campo dos therzolitos gran u l ares e estriados; as de
natureza eclogítica caem perfeitðmente dentro do campo dos eclogitos. As temperaturas
correspondentes ao "sofvus' d i o p s í d i o - e n s t a t i t a foram extraídas de DAVIS e B0YDt 19661,e
os demais dados comparativos de t4EYER e BR00KINS [1971]; B0YD e NIX0N II972, I973,1973a):
l'lEYER e B0YD (I972): NIX0N e B0YD t1973); B0YD (I974a); S0B0LEV et aLl1971a,1972a,I975a)t
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inclusões
ternãri a Ca-Mg-Fe2* d. Fi gura 30. Eles incluem as
i denti f icadas em diantes do Brasil, Afri ca (MEYER e B0YD, 1972;
PRINZ et aL., 1975; MEYER e TSAI , '1976), União Sovìãtica(S0B0LEV
et aL., l97l , 1972¡ S0B0LEV, 1974) e Venezuela (SVISER0 e G0MES'
1977). Repetindo o procedimento adotado com os cl inopiroxênios,
os di agramas da Fi gura 30 contém de forma esquemãti ca , os cam
pos de varì ação referentes ãs granadas dos I herzol i tos granuìares e estriados (BOYD e NIX0N, 1972, 1973a; NIX0N e B0YD' 1973),
megacri stai s ou xenocri stai s de granadas associ adas a kimberl i
tos (BOYD, 1974a) e granadas constituintes de xen6litos de eclo

gitos também kimberlíticos
RE ID et aL. , 197 6) .

(MEYER

e

BR00KINS'

l97l;

S0B0LEV'.l974;

ltramãfi co (Fì gura 304), não hã uma distin
ção perfei ta entre os I herzol i tos granul ares e es tri a dos tal co
mo foi observado no caso dos cl inopiroxônios. Já os negacris
tais de granada consti tuem um campo distinto caracteri zado por
va rì ações signif icati vas da razão Mg/Mg + Fe. Com rel ação ãs
granadas ul tramãficas i ncl usas em di amantes do Brasil e de ou
tros I ocai s, a lgumas projetam-se nos campos correspondentes aos
lherzol itos granulares e estriados, tntretanto' a maior parte
No grupo

u

dessas i ncl usões consti tui um campo ì ndependente cujas razões
Mg/Mg + Fe e CalCa + Mg são ligeiramente distintas daquelas re
ferentes aos xen6l i tos. Com rel ação ãs granadas de natureza
ecìogítica (Figura 308), repetem-se as relações iã observadas em
tre os cl inopiroxênios pertencentes ã assemblõia ec I ogíti ca . 0
campo dos xenõl i tos de eci ogi to apresenta vari ações signifi cati
vas em reì ação aos três el ementos principais,. cãlcio, magn6si o
e ferro II, e, aconoda de forma perfeita as incìusões de grana
da de natureza ecl ogíti ca.
usões de natureza ect o9íti ca i den
tificadas em diamantes do Brasil são quìmìcamente equivalentes
aos mi nerai s consti tui ntes de xen6l i tos de ecl ogi to presentes
Em

síntese, as

i

nc ì

kimberlìtos (Figuras 10, 13, 14, 15,21 ,29 e 30). Com rela
ção ãs inclusões ul tramãfi cas, o probl ema 6 mais complexo.Todas
em
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Figura 30 - Granadas de natureza ultramáfica e ectogítica inclusas em diamantes do Brasil compara
dôs com material equivalente de diamôntes da Ãfrica do Su1 e União SovÍéticê. 0s dÍagrã
mas contém d,e forma esquemática os campos dos xenólitos de lherzolitos granulares e es:
triados, xenocristais ImegacristaisJ de granada, e eclogitos kimberlÍticos, TaI como na
Figu¡a 29, as inclusões de natureza ultramáfica associadas a diamantes do Brasil e de
outros locais projetam-se simultaneamente dentro ou próximo do campo dos therzolitosgra
hulares e estriados¡ as de natureza eclogítica caem psrfeitamente dentro do campo doE
eclogitos. Dados compa rat i vo s extraídos de 14EYER e BR00KINS [1971]; B0Y D e NIX0N t 1S72,
1973, 1S73al, IlEYER e B0Y0 (I972), NIX0N e B0YD tr973): B0YD (7974a); S0B0LEV et aLlIgTIa,
1972a, 1975a1¡ S0B0LEV []9741; PRINZ et aL l.I97E) ¡ fIEYER e TSAI (19761; REID et aL(Lg76J ¡
T'IEYER (I977J.
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as relações analíticas estudadas (F iguras 4, 5, 6, 8, 10, l3,l4,
15, I6, 19, 29 e 30) revelaram que essas inclusões são semelhan
tes , s i mu I ta neamente aos minerais dos lherzol jtos granul ares e
estri ados encontrados efi k i mberl i tos . Entretanto, as inclusões
ultramãficas do diamante apresentam certas p a r t i c u 1 a r i d a d e s , es
pecialmente no tocante a presença de crômi o, que fazem delas
um grupo único de ni nerai s sem correspondânc ia compl eta com ne
nhuma rocha terres tre,
Segundo o Professor MEYER (l978: comuni cação pessoa I ) ,
as i nc I usões ul tramãfi cas não ten equival entes quími cos devi do
ao fato deìas cristalizarem em um estãgio precoce que ele chana
de fase p16-kimber'l íti ca. Ao serem en g I obadas pe 1o di amante,

elas são isoladas do líquido cujo fracionamento conduz ãs demais
associações uìtramãficas típicas,por exemplo,lherzolitos, harz
burgi tos etc., com compos i çõe s ì i geì ranente di ferentes das incl usões. Essa h ipõtese já havi a sido aventada por SVISER0 e
VALARELLI (1977), ao estudarem a partição entre magnésio e fer
ro II em ol i vi nas e enstati tas coexi stentes em d iamantes (Figura 25). Esses autores mostraram que as ì ncl usões ul tramãficas
são os primeiros minerais a cristalizar no magma peridotitico.
i den temen te,
sendo obj eto de pesqui

o

sunto não estã esgotado e conti nua
rã
sas por ì ongo tempo . Ainda recentemen
te, DAI,JS0N e STEPHENS (1975) tentaram subdividir o grupo das
ìnclusões ui tramãfi cas do diamante, baseados em anãl i ses de va
ri ações estatísticas referen tes a el ementos químì cos principais.
Segundo esses autores, a cl assi fi cação atual das i nc I usões - ul
tramãfi ca e ecl ogiti ca - seri a excess i vamente sìmpl i fì cada pa ra
traduzi r todos os fenômenos reì acionados com a gêne s e das inclu
sões e do diamante. Na verdade, DAWS0N (1976) já abriu a que:
tão ao admitir que a fiììação gen6tica do diamante õ muito mais
ampla do que se pensa atualmente. Respostas para esses e outros
problemas referentes a origem dos materiais do manto superior,
certamente serão obti dos no futuro ã medì da que ampl i armos nos
sos conheci mentos sobre as i ncl usões do di amante,
E

v

as

-
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E
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Nos capítutos anteriores, apresentamos e discutimos
uma s6ri e de dados cri s ta logrãfi cos , mineraìõgicos, quími cos e
geolõgicos referentes a quase 50 inclusões minerais identifica
das em diamantes proven ientes das pri nci pai s zonas de garimpos
do Brasi I . Investi gamos apenas di anantes detríti cos , jã
que
não conhecemos, atõ o presente momento, nenhum kimberlito mine
ral i zado em nosso País.

0s dianantes contendo j ncl usões , col etados de forma a
representa r o maior número possível de centros de ga ri mpagem, i n
cluem material procedente das Bacias Hidrogrãficas dos RÍos Ti
bagi, PR; Sapucaí-M i ri m, SP; Pa ranaíba , Jequi ti nhonha e Abaet6,
MG; Paraguaçu, Ba; Araguaia, Garças, São Lourenço Taquari, Ari
puanã e Cui abã, MT; Caiap6 e Verde, G0; Tocantins, PA; e
Rio
Machado, R0 (Figura l).
As i ncl usões, I i beradas mecani camente pel a fragmenta
ção de aproximadamente t 50 diamantes, previamente selecionados,
foram identificadas pela combinação simultânea de nicroscop.ia
õpti ca, di fração de rai os X e pri nci pa lmente , pel a. mi crossonda
eletrônica.que forneceu também a composìção quimica quantitati
va de todos os minerais es tudados , 0 conj un to dos mi nerai s sin
genéticos presentes nos diamantes brasileiros 6 constituÍdo de
ol ivina (forsteri ta), ortopi roxônio (enstatita),c1ìnopiroxônios
(diopsídio e onfacita), granadas (crômiopiropo e piropo-almandi

na), crômioesp'i nélio, rutilo, zircão ilmenita, pirrotita e o prõ
pri o di amante (Tabela ì).
nados

Como caracteristicas gerais, os minerais
exi bem i di omorfi smo acentuado, cor bem defi ni

acima menc.i o
da e constan

g0O
te para cada espõcie, e dinensões vari ãvei s entre ì00 e
mícrons. Freqtlentemente, as i ncl usões apresentam-se ci rcunda
das por zonas birrefringentes, fraturas radiais e outros defei
tos estruturai s resul tantes da pressão e xerc i da pel o cri stal in
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cluso sobre o diamante hospedeiro (Fotomjcrografia I ).Crescimen
tos epitãxjcos entre o diamante e suas inclusões são tambõm fre

qtlentes.

Determinações analiticas processadas na microssonda
el etrôni ca i ndi caram compos i ção quimi ca cons tante, ausônci a de
zoneamentos e de associações pluriminerãlicas contíguas entre
os mi nerai s i ncl usos no di amante. Associ ações bimi nerãl i cas,ou
seja, a ocorrõncia de duas inclusões distintas no mesmo diaman
te são relativamente comuns. 0s pares observados incluem ol i
vi na + ens tati ta , o'l i vi na + crômi op'i ropo, ol i vi na + crõmi oespi nõlio, e enstatita + crômiopiropo (Tabeìas 3,5,8 e 10, e Figu
ra 24).
0l i vi na, a i ncl usão mai s comum nos diamantes brasi I ei
ros apresenta-se sob a forma de cristais prismãticos, tabulares
ou em forma de gota (Micrografias eletrõnicas l, 2, 3, 4 e 5),
cuja coloração varia entre verde clara a incolor. Suas razões
Mg x 100/Mg + Fe se restringem ao intervalo 92-95%, indicando
tratar-se de ol ivinas riças em forsterita (Tabelas 3 e 4).tsses
val ores são i dênti cos aos de ol i vi nas componentes de I herzol i
tos de textura granul ar encontrados em kimberl i tos sob a forma
de xen6l i tos (Figura 4), Entre as 'impu?ezas menores, destaca-

-se o crômio cujos teores figura entre os mais altos para olivi
nas terrestres sendo superados apenas por ol ivinas constituin
tes de komatyi tos (Figura 5).
As i ncl usões de pi roxêni os i ncl uem orto e cl i nopi re

xênios. 0s primeiros são semelhantes ãs olivinas exibindo hãbi
to pri smãti co (Mì crografi as el etrôni cas 6 e 7 ) , cor verde cl ara
a i ncol or e teores reduzì dos no que diz respe'i to aos el ementos
quimi cos secundãri os . Ca racteri zam-se por razões Mg x I 00/Mg +
+ Fe quase constantes cujos valores, variãveis entre 93-94%, in
di cam predomíni o absol uto da mol õcul a de enstati ta (Tabel as 5 e
6). 0s clinopìroxênios, incluindo diopsidio e onfacita consti
tuem inc'lusões raras nos diamantes brasiìeiros. Ambos exibem
cor verde esmeral da que õ mai s i ntensa na onfaci ta. 0 diopsí
dio ocorre sob a forma de cri stai s pri smãti cos (Mi crografia ele
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trônica 8), enquanto a onfacita constitui intercrescimentos com
o di amante hospedei ro ( Fotomi crografi a 3) . Do ponto de vi sta
quimico o diopsidio diferencia-se da onfacita por conter
tec
de crr0r' Mg0 e ca0 majores, e valores menores de Ti0z,
:..
Al
z03, Fe0 e Nar0 (Tabe'la 7) . De acordo com os termômetrõs geo
lõgicos conhecidos, os cl'inopiroxênios cristalizam-se a tempera
turas entre .l050 e ll50oc (Figuras g, lo e 29). Taì como as
olivinas, os ortopiroxônios assemelham-se ortopiroxênios cons
tÍtuintes de lherzolitos granulares (Figuras 6 e B). Entre os
cl i nopi roxênios, as rel ações são mai s compl exas. uma das i ncl u
sões assemelha-se a clinopiroxãnios de lherzolitos granulares e
estri ados; a outra, a cl i nopi roxãni os de xenõl i tos de ecl ogi tos
de natureza kimberlítica (Figuras l0 e 29).
Granadas, as i ncl usões mai s freqüentes depois
das
olivinas, constituem dois grupos portadores de propriedades fi
sicas e quimicas distintas e inconfundiveis. 0 grupo mais nume
roso, denominado crômiopiropo, ã formado por cristais de hãbi
tos vari ados, em geral gì obul ares (Mi crografi a el etrôni ca 9 ) ,
cuia coloração varia de vermelha intensa ã vinho, vjoleta e ver
de escura. Essas granadas contãm teores al tos de Mg0 e crr0,
(Tabela B),sendo consti tuídas essencjalmente pel as motõcu1às pi
ropo N93 Al,2(Si04)3 , e knorringuita ¡493 Cr2(Si04)3
(Tg
bel a 9 ) . 0 segundo grupo, bem menos freqüente, reune granadas
de cor laranja a mel. Diferenciam-se do grupo anterior por con
terem teores maiores de Ti02, Aì203, Fe0 e ca0, ao lado de valo
res reduzidos de crr0¡ (rabela 8). Tajs granadas são designa
das genericamente piropo-almandina em alusão ao predomínio de!
sas duas mol ãcul as (Tabel a 9 ) . comparadas a outros materi ai s
de natureza kimberl iti ca, as crômi opi ropo assemel ham-se a grana
da consti tui nte de xen6l j tos de I herzol i tos granuì ares e estria
dos;, o grupo piropo-almandinar p0r sua vez, ã equivarente ã gra
nadas de xenõlitos de eclogjtos (Figuras .l3, l4 e l5). Nas crô
miopiropos, o crômio substjtui o alumin'io, cuja entrada na rede
cristal ina exige o concurso de al tas pressões (Figura t6).
Ã
que
medida
aumenta o teor de crômio, aumenta tambõm o indice de
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refração dessas granadas
As

s

(

Fi gura I 7 )

.

usões são menos freqüentes sendo al gumas
de ocorrência esporãdica em diamantes brasileiros. 0 crômioespi
nõ'l io forma crista'i s globulares (Micrograf ia eletrônica ì 3), de
cor castanha escura, geralmente coexi stentes com ol i vi na e grana
demai

i ncl

da. caracterizam-se por teores altos de crr03 (Tabela t0), sen
do em I i nhas gerai s semel hantes a crômiclespi nél ios de I herzol ítos
granulares (Figura ì9). Inclusões de rutilo exibem cor castanha
i ntensa e hãbi to pri smãti co, acentuadamente al ongado segundo a
direção do eixo cristalogrãtico c (Micrografia eletrõnica l4).

As características químicas dessas inclusões são semelhantes a
de rutilos constjtuintes de eclogitos kimberliticos (Figura 21).
Zi rcão 6 outra i ncl usão rara ; desenvol ve cri sta i s de cor amarel a

clara, hãbito prismãtico (Micrografia eletrônica l6), praticamen
te isentos de impurezas quim'icas (Tabeìa l3). A ilmenita ex.ibe
nãuito prismãtico (Micrografia eletrônica l7), cor negra e bri
lho submetãlico intenso. Difere de ilmenitas presentes em xenõl i
tos ul tramãficos por conter teores baixos de magnõsio e crômio
(Tabel a I 4, Fi guras 22 e 23 ) . Pi rroti ta ,o úni co sul feto i denti
ficado nos diamantes estudados, apresenta-se sob a forma de c¡i:
taÍs irreguìares (Micrografias eletrônicas lB e l9), de cor amarela escura e brilho ntetãlico. A composição inclui al6m do fer
ro e do enxof re, níque'l , cobre e crõmio (Tabe'la l6). Incl usões
de di amante no prõprì o di amante são freqtlentes. Entretanto, a
identificação õ dificil devido as seme'lhanças entre a inclusão e
o respecti vo hospedei ro.
Comparadas entre si, as diversas inclusões minerais
identificadas nos diamantes brasjleiros apresentam
compos i ção
quimi ca constante. Resul tados i dãnti cos são observados quando
as referidas'inclusões são correlacionadas com materiais equiva
lentes assoc'iados a diamantes da Ãfrica do Sul, Gana, Serra Leoa,
Tanzânia, Venezuela, urais e Sibõria (união Soviãtica) e Tailân
dia (figuras 4, 6, 7, 9, ll, 12, 18, 21, Zg e 30). Essa unifor
midade na composição ã realmente s'ignificativa mormente se levar
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a major parte das ãreas acima mencionadas, dis
tam uma das outras vãrios milhares de km. Ao que tudo indica,as
condições de formação do diamante nessas partes do globo devem

mos em conta que

ter sido,

êm l j nhas genai

s,

semel hantes.

As i ncl usões es tudadas neste trabal ho podem ser reuni
das em duas assemblãias mineralõgicas distintas: uma deìas,
a
mais numerosa, 6 formada por mjnerais cuja composição quimica ã
semel hante a dos mi nera i s consti tui ntes de xenõt i tos
ul tramãfi
cos de ki mberl i tos ; a outra , menos freqtlente , reune fases equi va
lentes quimicamente aos minerais dos xenõl itos de eclogito de na
tureza kimberlítica (FiSuras 4, b, 6, B, .l0, 13, 14, .l5, 16, 19,
21, 29 e 30). 0livina, enstatita, diopsídio, crômiopiropo e crô
mioespinõ1io constituem as fases característícas da assemblãiade
incìusões uìtramãfica; onfacita, piropo-almandina, rutiìo e ilme
ni ta r poF sua vez, formam a assembt ãia ecl ogitica. A pi rroti ta
e o diamante são fases comuns ãs duas assembl6ias. Quanto ao zir
cão, sua natureza e origem õ ainda motivo de discussões (Iabeì¿
l9). 0utro ponto a enfatizar é que os diversos minerais
das
duas assemblõias mencionadas nunca coexistem no mesmo diamante.
verifjca-se, portantor QUê os djamantes do Brasil, da mesma for
ma que os de outros locais, cristalizaram-se em dois ambientes
quimi cos di sti ntos: um de natureza ul tramãfi ca peri dotíti ca
e
outro de natureza eclogítica (Figura 24).
Todas as inclusões singenéticas investigadas neste tra
bal ho são mi neraj s caracteristi cos de al tas pressões e temperatu
ras. As ol j vi nas e as enstati tas , de acordo com os seus coefi
cientes de part'ição relativos aos elementos magnãsio e ferro II,
cristalizam-se dentro de uma fa'i xa de pressões e temperaturas equi.
valentes a dos xenõlitos ultramãficos de kimberlitos (Figura 25),
0s cl inopi roxãnios, a juì gar pel os termõmetros geoìõgi cos dispo
nívei s na I i teratura, equi'l ibram-se a temperaturas entre .l050o
e tl500c (Figuras g,10, 29). Granadas crômiopiropos possuem com
posições equ'ivalentes ã de granadas cujas sínteses exigem pres
sões da ordem de 60 Kbars e temperaturas de 14500c (Figura 26).

-r06De modo anã1ogo, as demais inclusões possuem composições compa
tivei s com al tas pressões e temperaturas. Esses e outros parâ
metros relacjonados no manto superior indicam que os diamantes
portadores das referi das i ncl usões cri stal i zaram-se a temperatu
ras entre 9500 e l450oC, e pressões da ordem de 40 a 70 Kbars

s cond'ições são encontradas a profundidades de
150 a 230 km, ou seja, na zona de transição entre a base da l1
tosfera e o topo da astenosfera. tntre ambas, si tua-se a zona
de baixa velocidade de onde, provavelmente, se origina o magma
kimberlítico, o diamante e suas inclusões (Figuras ?7 e 28).Con
clui-s€, portanto, QU€ a origem do diamante do Brasil, da mesma
f orma que o de outros I oca i s do g'lobo , 6 ¿e ori gem ki mberì iti ca
Esse e outros resul tados afastam defj ni ti vamente qual quer possi
bilidade de uma origem a partir de rochas ãcidas e intermedjãrias,
conforme foi admi ti do por di versos geõ1 ogos no passado.
Ao fi nal i zar,não poderíamos dei xar de ressal tar a im
portância das inclusões sìngenéticas do diamanten que ao ladc
dos xenõlitos de kimberlitos, constituem a única forma de amos
tragem do manto. Devido ao fato das incl usões serem englobadas
pelo diamante ìogo no iníc'io da sua cristalização, e permanece
rem isoladas dos fenômenos subseqtlentes que culminam com a colo
cação do k'imberl i to na crosta, el as representam, tal vez, o mate
rial mais primor"dial do manto que iã alcançou a superfície ter
restre. Nesse sentido, e'las contjnuarão sendo um tema de pes
quisa obrigatõrio no futuro, especialmente para os geocientis
tas i nteressados nos i números e fasci nantes probl emas do manto
(Figura 26).

Ta'i

.

superior.

-147AGRADEC IMËNTOS

versas pessoas e Instituìções col aboraram com o au
tor durante a eì aboração des te trabal ho.
0 Professor Doutor Henry 0.A. Meyer, do Departamento
de Geociências da Purdue Unìversity, tlest Lafayette, Indiana,
ts tados Uni dos da Amérì ca, franqueou seus I aboratõrios de ra.i os
X, microscopia õptì ca e el etrôni ca, e microssonda el etrôni ca;
alãm di sso, auxi i i ou pessoalmente o autor en di versas ocasiões
durante a fase de obtenção dos dados analíticos.
0s Professores Doutor l,l i I ì i am Gerson Rol im de Camargo,
Doutor Jos6 Moacyr Vianna Coutinho, Doutor" Fernando Flávio Mar
ques de Almeida, Doutor Nabor Ricardo Rüegg, Doutor Jos6 Vicen
te Valarelli, Doutor Vi cente Antoni o V itõri o Gi ra rdi e Doutor
Yoci teru Hasui, todos do I ns ti tuto de Geociências da Universida
de de São Pau1o, por diversas vezes di scuti ram com o autor a
maior pa rte dos assuntos tratados nes ta tese.
Di

A Fundação de Amparo ã pesquì sa do Estado de São pau
lo forneceu apoio financeìro que permitiu ao autor estagiar du
rante um ano na Purdue Universi ty, ocas i ão em que desenvo lveu a
maior pa rte dos dados anal itj cos aqui di scuti dos. 0 Conselho
Nac iona I de Desenvol vimento Ci entífi co e Tecnoì ógi co - CNpq con
cedeu auxílio fjnanceiro para viagens ao campo e uma Bolsa de
Ini ci ação Ci entífì ca ao Se nho r Ca rl os E.S. pontes, aìuno do Cur
so de Geol ogì a da Uni versi dade de São Paulo.
A Senhora Nai r de Campos Louzada e Senhor José ponchi.
rollj datilografaram os originais que foram conpostos e impres
sos pelo Senho r Jaime Silva na Seção Gráfì ca do IG/USp.

A todos, o autor expressa seus mais si nceros agradecì
mentos

ì 4B

I]IBI,IO(IRAIJ]A

- Recurt;os nír¿ez'ais il.r¡ Dy,at::iL. Vol .I, 324 p.
Edicão revj sada e åtual i zada por J. C. Mendes e R. R. Franco, Edìt. Bl ücher, São Paulo.
AKIM0T0,A. e SY0N0,Y. (1971) - 'l'he cor¿sítr¿-stishoui'te ty,ansitt)on.
In: Accuyate characteri z a tion oJ' bhe h'ígh-pnessure en1)¿ronnent. Spec.Publ .nq 326, p.273-277, ed.Lloyd, LonABREU,S.F, (1973)

don.

e KRAMTRS ,J .D. ( 1977 ) - Rb-Sz, and t|-Pb age detey,minations on soubhenn afnicctn kirn'ber,Tite pípes, Proc. 2nd
Int.Conference on Kìrnberlites p.1l-l3, Santa Fe, New
14êxi co, U. S . A.
BARB0SA,0. (.l951) - Contníbuição ao esl;udo da origen do dt)anante
ALLS0PP,H . L.

de Diamantína, M'ínas Geyais. Boletim nq 136, Departamen
to Nacì ona I da Produção Mi neral , 35 p., Rjo de Janeiro.
BARB0SA,0.; SVISER0,D. P, e HASUI ,Y , (1976) - xínberLitos da regí.ão do ALto Pd.r,ana.íba" MG. Bol .Res.299 Congresso Soc.

Bras.Geol., 0u ro Preto-Bel o Hori zonte, p.323.
BARDET,M.G. ('l973) - GeoLog'ie du diamant. Memoires du B.R,G.M,
nq 83,235 p., 0rl ea ns Cedex.
BAUER,M. (1904) - llrecious Stones. Reprint of translation by L.
J.Spencer, New York, Dover (1968).
BERMAN R. ( I 965 ) ' TLLermal propert,Les, In ['hgt:ícaL Propez,ties
'
o!' D'iamond. Ed.R.Berman, Cìarendon Press, 0xford,443 p.
BL00MER,A. G. e NIX0N,P.H. (ì973) - TVtrz geoLogA of Letseng-7,a-tez'ae
ktnbey'Li be pipes , In:. Lesr¡l.hr> kímberLil;es. p . 20- 38, ed .
by P.H.Nixon, Lesotho Nat.Dev"Corp., Maseru.
80ULLIER,A.M. e NIC0LAS,A. (1973) - Ter:buy,e and fabrtc of peridot.ite noduLes f rorn î<ímberlí1;e aL Mo l;hãe, Thaba Putaoa
and Kinbr:rLey. Ini Lesottho K'imbey,Lites p.57-66, edi ted
by P. H.l,l 'i xon, Lesotho Nàt. Dev. Corp. , Maseru.
B0ULLIER,A.M. t¡ NIC0LAS,A. (1975) - CLãss¿fícation of tertures
and fabrics of peridob'tt:e æenoLiths from South Aftican
kímbeyli.løs. Physics and Chemistry of Earth, vol.9, p.
467-476.

149

of díopside íncLusíons
from kimberLit.e. Amer.Journ. of Sci.' vol .267(A)'p.50-69
B0YD,F. R. ('|973) - The. paroæene ç¡eotherm. Geochim. et cosmochim.
Acta, voì 37 , P.2533'2546.
BoYDrF.R. (1974) - 7líoine megacnysts from the kimberLites of
the Monasterg and Frank smith mínes, south Afriea. carneg'i e Inst. l^lash., Yearbook 73, p. 282-285'
BOYD,F.R. (1974a) ' ULtnamafie noduLes from the Frank Smíth KimberLite pípe, South Afntca. Carnegie Inst.l'lash.,Yearbo.

B0YD,F.R. (1969)

-

ELeety,on-probe study

ok 73, p.285-?94.

e CLtMENT,C.R. (1977lr - CompositíonaL zoníng of oLíoine in KímbenLite from the De Beers Míne, Kímbenley rSouth

B0yD,F.R.

Afníea. carnegie Inst.I,||ash.,Yearbook 76n p.485-493.
BoYD,F.R.e DANCHIN,R.V. (.l974) - Díserete noduLes fnom the Artw

Paíua KimberLóte, AngoLa. Carnegie Inst.l'lash. ' Yearbook 73, P.278-282.
B0yD,F.R. e DAWS0N,J.B. (1972) - Kimberlíte gannets and pyroæene
-úLmenite inte?gpoúths, Carnegie Inst.l^lash.,Yearbook 7l'
d.e

p.373-378.
B0YD,F.R. e ENGLAND, (.|964) - The system enstatíte-pyrope'
Carnegie Inst.hjash., Yearbook 63, p' 157-l6l '
B0YD,F.R.; FINGtR,L.t^|. e CHAYtS,F. (1 969) - Computen reduetíon

of

eLectz,on pnobe

data. Carnegie InSt.tdash.

rYearbook 67'

p.210-215.
B0YD,F.R.e NIX0N,P.H. (1970) - KimberLíte díopsides, Carnegie
I ns t. t^Jash. , Yearbook 68, p ' 324-329 '
BoYD,F.R. e NIX0N,P.H. (1972) - tJLtv'amafíc nodules fnom the Thaba Putsoa KimberLite pípe. carnegie Inst.lA|ash.' Yearbook 71 , P.362-373.
BoYD,F.R. e NISON,P.H. (1973) - Sty,uctuæe of the Uppen l'lantLe be
neath Lesotho, Carneg'ie I nst. t^lash. , Yearbook 72, p ' 431445.

BoYD,F.R. e NIXON,P.H. (1973a) - Arigín of the iLmenite-silicate
nodul.cs in kimbenLites fron Leeotho and south Africa'
In: Lesotho KínbeyLit.es p.254-268, edited by P.H.Nixon,
Lesotho Nat. Dev. CorP. , Maseru '

-t 50BOYD,F.R. e NIXON,P.H. (1975) - 1r,igin of the ultz'anafic nodules
from some kinbeyLites of nonthern Lesotho and the Monas
tery Míne, South Afnic¿. Physics and Chemistry of Earth
vol . 9, p.43.l-454.
BREI^,STER,D. (1835) - on the origín and stnuctuye of the díamond.
Geol .Soc.Trans., vol.3, p.455.
BUNCH,T.E.; KEIL,K. e 0LSEN,E. (.l970) - M¿neraLoøA and petroLoga
of aí,Licate incLusíon in iron neteovitee, Contr. Mine-

raì. Petrol., vol .25, p.297-340.
BUNCH'T.E. ¡ KEIL,K. e SNETSINGER'K.C. (1967) ' Chroníte eonpoadtion in z,elal:ion to ehemietrA and teætuz,e of ondinary
ahondrùtee. Geochim.et Cosmochim. Acta, vol.3.l , p.1569I 582.

' 0n the ocur?ence and etabiLíty of dioaLent
in oliuinee íncluded ¿n d¿anonda. Contr, Mineral. Petrol., vol.5l , p.213'221 .
BUfLER"P. Jr. (1972) ' composítíonaL charaeteriatíoa of oLloínes
BURNS,R.G. (.l975)
chz,oníun

ft,om ApoLLo 72 aampL¿s. Geochim.et Cosmochim.Acta' vol .
36, p. 773-786.
BYK0VA Yu.M. e GENSHAFT,Yu.S. (1 972) - Syntheaíe of chlonegd.rmête
in the py nope - Knonz,ínguìte seyíee, Geokhimiya voì, t0,p,
t29t -1293.
CAMARG0.t{.G.R. e LEITE,C.R. (1968) - 7ldtina: íncLueão en diaman
CAMARGO,I^l

tes do BnaeiL. Anais Acad,Bras.Ciênc,,Supl.Esp.p.g9-9A.
.G.R. e LEITE,C.R. (1977) - 0Lioine epitaæg in Bz,azôLiqn.

díamonds, Anais Acad,Bras.Ciõnc., voì.48,p.234-244,
CARST¡lELL,D,A. e DAt^lS0N,J.B. (.l970) - Garnet penidotite senoLíths
in South Afnícan kimbey,Lites pípee and theín petnogeneeie. Contr.Miner.Petrol., vol.?5, p.163-184.
CLARK,S.P. e RINGli00D,A.E. (1964) - nensity distyíbution Ø¿d. cons_
títutíon of the mantLe. Rev.Geophys. vol.Z, p.3S-68.
CLARKE,D.B. e MITCHELL,R.H. (ì97S) - Minez,alogg and petroLogy of,
the kimberL¿,.be fpon Somereet Ialand," N.W.I. rCanada,physjcs Chemistry of Earth , vol .9, p..l23-.l35.
CLEMENT,C.R.; SrlNNER,E.M.t^,. e SC0TT,B.H. (i977) - Kinberldte Re
defíned. Proc. 2nd Intern.Conference on Kimberiites p.
70-71

.

Santa Fe,

New Mexi

co,

U. S. A.

-t51-

-

of Afríca. In:
Afníean magmat,ism and teetonies p.l-26, edi ted by T. N.
Clifford e I.G.Gass.
C0ES Jt.,1. (1955) ' High p!.essure mínev,als. Journ.Amer. Ceram.
vol . 38, p.298.
COHEN'E. (1876) - tlben Eínschlusse ín sud Afrikan-ísehen DíamanCLIFF0RD,T.N. (1970)

The Str.ùctuy,al frame.uork

te.n. Neues Jb. I Mjn.Geoì.Pal .,p.752-753(Citado p/Meyer,1977').
C0L0NY'R.J. (1923) ' An unusuaL quartz-díamond intengrouth.Amer.

Journ.Sci., vol .5, p.400-403.

) - uebey. Diamanten m'ít Quarzeínlagey,ungen.
Zeits. fur KrjstallogF., vol.B0, p.37-44.
COX,K.G.; GURNEY,J.J. e HARTE,B. (1973) - XenoLíths fnom the Mat,
eoku pipe. Ini Lesotho Kímbey,Lites p. 76-100, €dited by
C0RRENS

'

C.l^,l. ( l93l

P.H.N'i xon, Lesotho Nat.Dev.Copp., Maseru.
DANCHIN,R.V. e BOYD,F.R. (.l976) - ULtr.amafíc noduLes

fnom the
pipe, South Afr,íca. Carnegie Inst.

Pv,emiev,KimbenLite
Wash., Yearbook 75, p.531-538.
DAVIS,B.T.C. e B0YD,F.R. (1966) - The Joín MgrSír0u-CaMgSiz06 at
30 KíLobars and its appLícation to pArotenes fnom kimbenLítes. Journ. Gephys. Res., vol.7l, p.3567-3576.
DAVIS,G.L. (1977) - The qges and uraníum contents of zineons from
kimbe:r,'Lítes and associated yoeks. Proc.?nd International Conf. on Kimberl ites p.78-80, Santa Fe, New Mexico,
U.S.A.
DAtlS0N,J. B. (1967 ) - A reüíeu of the geoLogy of kimberLíte. In:
ULtnanafie and y,elated rocks, p.269-278, edi ted by P. J.
l,ly] 1 i e. tJi 1ey Sons, New York.
DAtJSON
'J. B. (1971 ) ' The genesis of kimberLite. Diamond Research
p. 2'7 , London.
DAWS0N,J.B. (1972) - K¿mberLites and thein neLation to themantLe.
Phi I . Trans. Roy. Soc. London (A) vol .271 ,p.297-311 .
DAI^JSON ,J .8. (l 976 ) - Nea aspects of diamond geoLogy. In: PhysíeaL
properties of diamond, edi ted by J. Fi el d. Academi c Press
( ci tado por Rej d et al . 1976) .
DAI{SON,J.B. e SMITH,J.V. (.l975) - )ceuv,nence of díamond in a mip.
ca-ga,r.net LherzoLite in kimberLite. Nature
'vol .254,
580- 58.|

.

i

l
:

-152-

.E. (1975) - Statístical anaLgsie of
garnets in kimberLite and assocíated xenoLiths, Journ.
Geol ., vol.B3, p.589-607.
DE BEER,E.S. (1955) - The Díary of John Eoelgn. Vol.2, p. t620DAuls0N,J.B.

ì

e

STEPHENS,tI

649,

.

London.

DEER,t{.A.; H0l^lIE,R.A. e ZUSSMAN,J. (1967) - Rock-foz,ming mùnez,aLs.
Vol.5, 371 p. l,li I ey & Sons, New york.
DEMPSTER,A.N. e RICHARD,R, (19i3) - Regional geologg and etructu
re, In: Lesotho KinberLites p.l-19, edited by p.H. N.ixon, Lesotho Na t . Dev. Corp., llaseru.
DERBY,0.A. (1882) - Os mÕdos de ocoyrâncía ¿Io d.ianante no Braeil.
Rev. Engenhari a, Rio de Janei ro (c i tado por S.F.Abreu,
I 973 )

l
.

)

.

- BrazíLian euùdence on the genesíe of díamond,
Journ.of Geol.,vol, VI, p.121 -146, Chicago.
DES CL0IZEAUX,M. (1855) - Noi;e su? Le diamant noíy,. Ann. Mines
vol.8, p.304-306.
DRAPER,D, (1920) - The high-LeteL diamond-beaníng bz.eceias of ù.a
mantina, By,azí1. Trans.Geol.Soc.S.Africa, vol.23, p.43DERBY,0.A. (1898)

5ì.
DUMAs,A.(1840)-RecheycheesuTLeuer,itabLepoíd.aatoníquedu
carbonne. C o m p . R d . A c a d . S c i . vol.l l, p. 991 .
EGGLER,D.H. (1975) - Co, as a uoLatile component of the na,ntle:
physics and Chemistry
The sgstem Mø rSi)
n-Si) z-Hz0-C0 Z.
of Ea rth, vol .9, p.869- 882, pergamon press I New york
EccLER,D.H.; MysEN,B.0. e SEITZ,M.c. (1974) - sol.ubiLity of c0z
ín siLicate Líquids and cryetaLs. Carnegie Inst. Wash.,
Yearbook

73, p,226-228

:

,

i

i

i

ELTH0N,D.eRIDLEY,W.I.(tg77)-Minez,aLchemiatnyofthePy,erlríex

Kimbez'Líte.Proc.2nd.Int.ConferenceonKimberlites
p. I0l-.l03, Santa Fe, New Mexi co, U.S.A.
EPPLER,t^l . F. (t 96.l ) - IncLusione in dianond. .lourn. of Gemmol , vol ,
VIII, p.l-13.
FESQ,H.W.; BIBBY,D.M.; ERASMUS,C.S.; KABLE,E.J.D. e SELLSCHOp,J.
P.F.(.l975)-AcompanatiuebyaceeLenentstud'yofd,damonds from Pz'enier, Finsch and Jagersfonteín Mínes, South
Africa. Physics and Chemistry of Earth,vol .9,p.Bl 7-836.

I

l

,

-153FRANK,F.C. (1969) - Diamond:: and deep fLuids in the upper mantLe,
ln: The application of nto,:le rn physics to the edpth and
pLanebany inl;er'íoz,s, p.247- 250, edjted by S.K. Runcorn,
[^lì I I ey-lntersc j ences,
FRANTSESS0N,E,V. ('l970) - rhe petroLogg of kinbev'Lites. Tradução
inglesa por D.A.Brown. Dep.Geol . , Austral i an National

University, Pubi. 'l50, 195 p.
FREYBERG,B. von (1932) - Engebnisse geoLogischer Forschungen ín
Minas Gerais (BrasiLien). Neues Jb,Min.Geol.und Palaont.,
Sonderband II, 400 p. Stuttgart.
FRICK,C. ( 1973) - KirnbenLitíe 'íLmenit¿s. Trans.Geol .Soc. South
Afri ca, voì. 76, p, B5-94.
FUTERGENDLER,S.i, (ì956) - Estudo de inclusões em diamantes peLo
mátodo da anãLise esl:r,utuv,aL por dífração de raíõs X.
Zap. Vses. Mineral.0bsch., vol .85, p.568-569(Em russo).
FUTERGENDLER,S.I. (1958) - Estudo de incLusões sâL¿das do dianan
te pôr, neío de raios X. Soviet Phys,Crystaliogr.,voì.3,
p.494- 497 (Em russo).
FUTtRGENDLER,S.I. (l960) - Estudo

por meio de v'aios X de incLusões sõLídas de díamantes dos lJraís e de ltakutía. Mat.
Vses. Nauk Geol.Inst., vol .40, p .3- 87 (Em russo).
FUTERGENDLER,S.I, (1965) - EtempLos de intercrescimentos entre
diamante a rutiLo. Dokl.Akad.Nauk SSSR, Nq l, p.172-173
(tm russo).
FUTTRGENDLER,S.I. e FRANK-KAMENTSKY
'V.4. (1961) - IncLusões orien
tadas de oLíoína" gz,anada e cromioespináLio em ol:iamante.

, vol.90,

p. 230-236 ( Enr russo).
GIARDINI,4.4.; HURST,V.J.; MELTON,C.E. e ST0RMER,J.C. (1974) Bi,otí Þe as a prinary inc'l.usion in diamond. Amer. Mi nera
Za

p.

Vs

es.

M

i

n.0bshch

.

log. , vol .59, p.783-789.
GIARDINI,A.A. e MELTON,C.t. (1975) - Chem'ícaL data on a

coLov'Less

its bLack anorphous C-Fe-Ni-S incLusion. Am e r . i n e r a I o g . , vol .60, p.934- 936.
cNEVUSHEV,M.A. e NIK0LAEVA,E.S. (1961) - rnclusões s6L,:daa em
diananbr,s dos depõsitos de Iakutia, Trudy Yakutzk. Fi1.
Sib.0td.Akad.Nauk SSSR, Ser.Geol. Sb.,nq 6, p.97-105(Em
Arkansas diamond and
M

russo).

-154-

e GIRARDI,V.A.V. (,l973) - Princípios e apLicações da
nicy,ossonda eLety,ônica. Ci ênci a e Cul tura, vol .25, p.

GOMES,C.B.

711-722.
G0RCEIX'H. (1882) - Sobre as jazídas diamant;if ez,as de Minas Gerais, Brasi Z, Rev. Engenharì a, Ri o de Janei ro( citado por
S.F.Abreu, 1973).
GUBELIN,t. (1952) - IncT.usíons ín diamonds. Journ.Gemmol.vol,3,
p. 174-187.
GUBELIN'E. (1969) - On l;he natuy,e of mineraT. í.nclusione ín gemstones. Journ.Gemmol., vol.ll, p.149-192.
GUBELIN,E. (ì977) - AnaT.ytical yesu1,ts of poLy-minez'aLic sulfide íncLueíons ín diamc,nd. Gens and Gemology, vol. XV,

p.

3?2-327 .
GUIMARÃES,0. (1927) - 0 díamante no estado de Minae Gez,ais.Serviço Geol ógi co e Mì neral õgi co do Brasil, Boìetim ng 24,

p'

3-46.

(1930) - Gãnese do diamant;e. An.Acad,Bras. Cienc.
Tono III, p.75-86, Rio de Janeìro.

GUIMARÃES,D.
GUIt4ARÃES,D.

(l932) -

Sobz,e

a yocha maty,iz

d.o d.iamante d.e Mínas
Tomo IV, p.173-176, Rio

Gey,aís. An.Acad.Bras.Cienc.,
de Janei ro.
GUIMARÃES,D. (1961) - Fundanentos da metaLogãnese e oa d.epósitos minenaís do BrasiL. Departamento Nacional da Produ
ção Mi neral , Divisão de Fomento, Bol etj m nQ 109, Rio
de Janei ro.
GURNEY,J .J . (.I975) - The origín of kinbez'Lite: nodey,n concepts.
T r a n s . G e o I . S o c . S o u t h Afri ca , vo1 . 77, p,753-761 .
GURNEY,J.J.; FtSQ,H.l,l. e KABLt,E.J.D. (1973) - cLinopsz,oæene-íL
nenite ínLergroul;hs fron ktmberLite: A re- apprai s aL .lnl.
Lesotho Kirnber.Lites p . 238-253, edi ted by P. H , Ni xon,
Lesotho Na t. Dev . Corp. , Maseru.
GURNEY,J.J.; HARRIS,J.lll. e RICHARDS,R.S. (1977) - silícate and
oride inclusions ín diamonds from the Fínseh kinberLil;es pípe. Proc. 2nd. I nt. Conference on kimberlites p.
134- 136, Santa Fe, New Mexì co, U.S.A,

-l55GURNEY,J.J.; SIEBERT,J.C. e l,JHITFIELD,G.G. (1969) - A dianondiferous ecLogite from the Roberts Víctoz' mine.Geol .Soc,
South Afri ca, Sp. Publ. nq2, p.351-357,
GURNEY,J.J. e StllITZER,G.S. (1973) - Ihe discotery of
ga.?neta
cLosely yeLal;ed 1;o diamonds ín l;he Fdnsch Pipe, South
Af z'íca. Contri b.l'1 ineral . Petrol ., vo l .39, p..l03-l I6.
HADIDIAC0S,C.G.; FINGER,L.W. e B0YD,F.R. (1971) - Conputen re-

ductíon of electron probe data, Carnegie Inst.
[,lash.
Yearbook 69 , p.294.
HAGGERTY,S.t. (.l975) - The Chenistz'g and geneeis of opaque miney'als in kimbez,Lites. Phys ics and Chemistry of Earth
vol. 9, p.295-307.
HARRIS,J.f^l . (ì966) - The z'eLatíoe orientatíon of soLid mineraL
í,ncLusions in díamond.. Proc. 5th General, Meeting Internati onal Mi neral ogi cal Assoc ì â ti on, p ..l63- 1 68.
HARRIS,J.l{. (1968) - The recognit.íon of diamond incLusíons.Pt,1 :
Syngenetíc mí,nez'al ínclusions. Pt, 2: Epigenetic míneyal incLusions. Ind.Diam.Rev., p,402-410 e 458-46ì.
HARRIS,J.}J. (1972) - BLack material on mineraT. inelusions
and
'in ínt.eynal fnacture planes in diamond, Contrib. Minera1. Petrol., vol.35, p.22-23.
HARRIS,J.l{.; HENRIQUES,R. e MEYER,H.0.A. (1967) -)rientation of
síLicat,e íncLusti.one in naturaL diamond. Crystal I ography
vol.7, p..l18-123.
HARRIS,J.t,J.; MILLEDGE,H.J.; BARRON,T.H.J. e MUNN,R.t^J. (1970) They'maL erpansion of garnat6 incLuded in di anond uJourn.
Geophys. Res., vol.75, p.5775-5792.
HARRIS'J.[^l . e VANCt,E.R. (1972) - rndu.ced graphitization ayound
crystalLine ¿ncLusions ín diamonds. Contrìb. Mineral.
Petrol . , vol.35, p.227-234.
HARRIS,P.G. e MIDDLEM0ST,E.A.K. (1969) - rhe euoLution of kimbey,liþes, L i thos , voì .3, p.77-83.
HARTE,B. e GURNEY,J.J. (1975) - 0rrl minez'aL and phlogopite nine
raLizatíon uíthin uLtnanafic noduLes fnon the Matsoku
Kintbey,Lite Pipe, Lesol;ho, Carnegi e I n s t . a s h . , Y e a r b o o k
74, p. 528-536.
W

-t 56HARTI NG,

P.

( 1859

) - Eín díamant mí.t eíngeschLoseen KrystalLen.

Neues Jb. Min.Geol .Pa1 .,p.ì92-193 (Citado p/Meyer, 1977).
HEARN,B.C. e B0YD,F.R. (1975) - Garnet peridotite xenolíths

ín a
Montana, U.S.A., Kinberli.te. Physics and Chemistry of
Ea rth, vol. 9, p.247-255. P e rg amon Press, New York.
H0RNUNG,G. e NIX0N,P.H. (19i3) - Chentical oariatione in the Knoz,
rínguíl;e-r,ích gaz,nets. In: Lesotho Kínbez,Lítes p, 122127, edi ted by P. H. Ni xon , Lesotho Nat. e v . o r p . , a s e r u .
IRVINt,T.N. (1965) - Chromium spíne1. as petrogenetie índicator.
Part I i aIheorA. Can.Journ.Earth Sci., voì .2,p.648-672.
I RVI NE, T.N . ( I967 ) - Cllyomíun spíneL as petrogenetic indicator.
Part II:. PetroLogíc appLicat.i,on, Can.Journ.Earth Sci,,
vol.4, p.7l-104.
IT0,K. e KENNEDY,G,C. (1967) - MeLtíng and phase z'elatíons in a
natuy'al peridotite to kiLobai"s. Amer.Journ.Sci.,Sci.,voì
D

C

M

265, p.519-539.

IT0,K. e

(19i0) - Ihe fine structuy,e of the basaLtecLogite l;xansition. lli nera I . Soc . Amer. Spec. Pap. nQ 3, p
KENNEDY,G.C.

77-83.
JACKS0N,E.E. (.l969) - Chemica1. oay,ial;íon in coenistíng chy'onite
and olíoi.ne ín chrontítite zônes of the Si:íLLuater compl.eæ. Econ.Geol., Monogr., vol,4, p.4l-71.
JANNETAZ,E. (1879) - Sut' Les coloz,atione du diamant dans La Lumíene poLar,íses. Bull.Soc.Franc.Mineral.,vol.2, p. 124-

I3t .
KELL,K. (1967) - Met,eonite Conposition. In:' Handbook of Geochem¿sty!/, vol. I, p,78-i I0. Edited by K . H . e d e p o h l , S p r i n ger-Verl ag, Berl i n.
KENNEDY,G.C. e N0RDLIE,B.E. (1968) - The genesis of dianond deposits. Econ. Geol ., vol .63, p.495-503.
KENNG0TT,A. (1853) - uinera| Not¿zen, Sber,Akad.Illiss.t^,en. MathsNaturn., vol .l0, p.174-184.
KHARKIV,A.D.; S0B0LtV,N.V. e CHUMIRIN,K.c, (1972) IncLusions
of chxome rliopsirle ín zincon fron kimberlite of MaLo-Bo
tuoby di:;tn¿ct. Zag.Vses.Mineralog.0bshchestva,vol.l0l,
l¡J

p.

431-433.(Em russo).

-157-

(1973) - Thc geoLogy of Lenphane pipes and.
ne í ghbouríng inLy.usíons. lni Lesotho KimberLítes p. 159-167,
edited by P,H.Njxon. Lesotho Nat.Dev.Corp., l.1aseru.
KURITA,T. (1973) - upper mantle sttructure in the centy,aL Un¿ted
States fnon P and S-uaue spectna. Phys.Earth planet.
KRESTEN,P.

lnt., vol.8,

p..l77-201

,

KUSHIR0,I. e A0KI,K.l. (1968) - 0rigin of some ee|,ogtte incLusíons ín kímbenLit:e. Amer.M.i neralog., vol .53,p.1347-.l367.
LANC,A.R. (1970) - Diamond aceumuLatíon i.n the upper mantL¿, Nature, v01.226, p,345.
LEITE'C.R. (1969) - Cy.istalografia e M.inexaLogia d.o d.i amante da
negíão d.o Tz'íanguLo Mineiro. Tese de doutoramento apresentada ã Facul dade de Fi I osofì a, Ci ônci as e Letras da
Universidade de São paulo, j0Z p.
LE0NARD0S,0.H. (1959) - Diamante. Eng. Mi ner. Metal ., vol , XXX, ng

'l75, p.4-8.

LIVSHITS,L. D. ¡ DELITSIN,I.S.

;

V. e

pETROV,V.p.

(l 973)Coesíte-qua.Ttz tTansfor,nation at hdgh preasu?es, Intern.
Geol.Rev., vol .l5, p.1203-120b.
MAACK,R. ('l926) - Utne forschungsreíse ubez, das hochland. uon Mínas Gerais zum paranah.gba. Zeìtschr.d.Gellsch.f.Erdkunde, p.310-323, Berlim.
LARI0N0V,L.

- The eystem r4g0-AL r0 r-Sí0 r: the soLubíLíLy of I1Lr0, ín enstat¿te fon spínel and gar.net peridoti
te composibions. Aner. Mi ne ra I og , , vol.59, Þ.110-.l19.
MacGREG0R, I . D, ( t 975 ) - Pe troLogic and they,maL st"uctuye of the
upper mantLe beneath Soul;h Africa i.n l;he Cretaceous.Phy
sics and Chemjstry of Earth, vol .9, p.455-466.
MacGREG0R,l.D. e BASU,A.R. (1974) - Iheymal structure of the Lithospher,e a pel;roLogic mode Z. Science, vol.ì85, p,1007MacGREG0R,I.D. (1974)

1011.
MacGREG0R,i.D.

e

CARTER,J.L. (1970) - The chemistz,g of cldnopyro
æenes and gd.?net:i of eclogite and pez,idotite æenoliths
fron Lhe Hoberts Victoy Míne, South Afní.ca. phys. Earth
Planet. Int., vol.3, p.391-397.

-t 58MARX,P.C. (1972) - Pyt"rhotít:e an r1. the origin af teryest?íaL diamonds. Mineralog. Mag., vol.38, p.636-638.
McCALLISTER,R.H. ; MtYER,H.0.A. e BR00KINS,D.C. ( 1975) -pyz,oæeneíLmeníte æenol'iths from the StockdaTe pípe,Kansas: chemisbry, ct'ys1;al7.ogz,aphy and origin, Physics and Chemistry of Earth, vol .9, p.287 -293.
14cCALLUM,M.E, e EGGLER,D.H. (1971) - Míneralogy ôf the SLoan día
txente, a Kínhey,Lite pipe in noz'they,n Layímer Count.ry , Co
Lo y,arlo . Amer.ltlineralog., voì .56, p.1735-1749.
McCALLUM,M,E, e EGGLER,D.H. (1976) - Diamonds ín an uppez' mani:Le
pez'ídotite noduLe fz,om kimberLíte in Southey'n Wyoming.

ence, voì.192, p.253-256,
McGETCHIN,T.R. e SILVER,L.T. (1970) - CompositionaL reLations in
minerals from k,ímbenlite and related z,ocks in the Mosas
Rock Dike, San Judn Countg, Utah. Aner.Mineralog., vol.
Sc

i

s5, p.1738-1771.
McGETCHIN,T,R. e ULRICH,G.l,rl. (ì973) - XenoLiths ín maays and dia
tremes uith ínfenences foz, t.he Moon, Maans, and Venus,
Journ. Geophys. Res. , vol.75, p.l 833- ì853.
MEDARIS Jr., L.G. (.l969) - partí.tíonínÇ of F¿2+ and Mgz+ betueen
coaxisting synthetic olíuína and orthopyraûene. Journ.
Sci. , voì .267 , p.954-968.
MELT0N,C.E. e GIARDINI,A.A. (197 4') - The composít.ion and s¿gn¿f¿
cance of gas released fz,on natuz,aL diamonds from Afri,ca
and Brazi Z. Amer.Mineralog., voì.59, p.775-792,
MELT0N,C.E. e cIARDINI,4.4. (1975) - Eæpez'imentaL neeults and a
tLteoy'e bicaL íntez,pnetai;ion of gaseous ínclueions found
.in Arkansas natut,aL diamonds, Amer.llineralog.,vol.60,p.
413-417.
MELTON,C.E.; SAL0TTI,C.4.

e cIARDINI,4.4. (1972) - rhe obset,uation of nítrogen, uate?, carbon diotide nethane and
"
a,Tgon ds íntpuri,ties in nabural díanonds. Aner, Mineraì09., vol .57, p.l5ì9-.l523.
MtYER,H.0.A. (1967) - IncLusíone in diamond, Carnegie Inst.l,Jash.
Yearbook 66, p.446-450.
MEYER,H.0.A. (1968) - Chrotne pATope: an incLusion ín natuyal día
mond. Sci ence , vol . I 60, p .1446-1447 .
¡4EYER,H.0.A. (19i5) - Chy,omíum and tLLe genesie of diamond. Geochim,et.Cosmochim.Acta, vol .39, p . 9?9-936 .

'159MEYER,H.0.A. (1975a) - I(ínbez,Lite fz,on Norrís Lake Eastez,n Tennesse: MíneraLogy and pety,oLogy. Journ. Geol ,, vol.g3,p.
518-526.
MEYER,H.0.A. (1977) - MíneraLogy of the upper mant;Le: a leÐ¿el)

of the minerals in mantle xenol'iths. Earth Scj.Rev.vol.
1 3, p. 251 -281 .
MEYER,H.0.A. e B0YD,F.R, (1968) - MineraL ì.nclusions ín dianond.
Carnegie I ns t. t^lash. , yearbook 67, p.l 30- I 3S.
MEYER,H.0.A. e B0YD,F.R. (1969) - rnclusíon tjn díamond, Carneqie
Inst.t'Jash. , Yearbook 68, p, 3jS-3ZZ.
MEYER,H.0.A. e B0YD,F.R. (1972) - Composit.t'.on and oz,ígin of crystaL
Line ínc1,usions ín nd.ttur.ãL díanonds. Geochim. et Cosmochim. Acta, voì.36, p.j2SS-1273.
MEYER,H.0.A. e BR00KINS,D.c. (1971) - EcLogíte xenoLiths from
SLockdaLe KímberLite, Kansas. Contrib.Mineral. petrol.,
vol.34, p.60t72.
MEYER,H.0.A.; TSAI,H.M.; M0REAU,J.; MTLLEDGE,J.H. (1971) - ainet'aL incT.usíons ín díamond: pnemier, JagensfonteirL anrl
F'tnsch KírnberLitee, South Afz,íea, and tÌiLLians Míne,Ian

zanía. Proc.2nd. Int.Conference on Kimberljtes, p, 241 _
243, Santa Fe, New Mexi co, U.S.A.
MEYtR,H.0.A. e SVISER0,D.P. (.l973) - MineraL incLusions in Bz,azi
Lian diamonds. Proc.lnt.Conference on Kjmberìites p.
125-128, Cape Tonn, South Afri ca.
MEYER,H.0.A. e SVISER0,D.P. (1975) - Miney,aL ínclueíons ín Bz,azi
Lian dia¡non,ls. Physics and Chemistry of Earth,vol.9, p.
785-795, Pergamon Press, New york.
MEYER,H.0.A. e TSAI,H.M. (1976) - rhe natuy,e and signifícand.e of
mineraL inclusions ín. naturaL d'íanond: A ReÐ¿eu. Miner.
Sci . Eng. , vol . 8, p .242-261 .
MEYER,H.0.A. e TSAl,H.M. (ì976a) - Míneral incLusions

in

d.ianon&

t,enperabul,c and pyessure of equiLí,bxatíon, Sc.i ence,vol ,
ì 9ì
' p. 849-85l '
MILASHEV,V.A. (1965) - Pczbt'oqutmica dos kímberLit:oe d.e Iakut,ia e
fatores reLacíonados à ¡ormação do diananü¿. Editora Ne
.l59 p.,
dra ,
Moscou (Em russo),

-t 60-

MILLEDGE,H.J. ('l961)

-

Coesi!:e as an íncLusion in G,E.C.synthetíc dianonds. Nature, vol .190, p.llBl.
MITCHELL,R.H. (1973) - Magnesian iLmenites and íts z,oLe in kimbez.Líte pel;rogenesis. Journ. Geol . , voì .8.l , p.301-31I .
MITCHELL,R.H. (l975) - TheoreticaL aspects of gaseous and ísoto

pie equíLibr.ía in the sAsi;em C-H-)-S 1,)¿ th application
to Kimberlite. Phys ics Chemistry of Earth, vol.9, p.
903-915, Pergamon Press,

New York.

('l972) - Diamond genesis: a sAnthe
sis of opposíng ü.t:eús. M j neral . Depos . , vol .6,p. 392-403
MITCHtLL,R.H. e FRiTZ,P. (1973) - Kimbez.Líte fnom Somerset .rsLand" oístrict of Fnanklin, NWT. Can.Journ.Earth Sci.,
MITCHtLL,R.H.

e

vol.l0,

CR00CKET;J.H.

p.384-393.

e cIARDINI,A.A. (t953) - ?y,iented oLt,¡ine incLusions in diamond. Amer. Mineralog., vol,38,p.'l 36-.l38.
M0RAES,L.J. e cUIMARÃtS,D. (1930) - Geologia da regíão díamantí
MITCHELL,R.H.

fera do nonl;e de Mi.nas Gez,ais. An. Acad.Bras. Cienc.
Tomo ll, p.153-'l86.
NIXON,P.H. e B0YD,F.R. (19i3) - Petz,ogenesía of the
granuLar
and sheaned uLtz,abasic nodule suite ín kimbenLítes.lnl.
Lesotho KinberLites p,48-56, edited by P.H.Nixon,

tho Nat. Dev. Corp. ,

Leso

Maseru.

ktmbeylíte and its ineLus'tons on l;he constitution of
the outey' parl; of the Eaz,l;h. Ini Lesotho KímberLites
p.312-318, edited by P.H.Nixon, Lesotho Nat.Dev.Corp.,
Maseru.
NIXON,P.H. e H0RNING,G.

(1968) - A neu chroniun gaynett end menber, Knorringui be, from kímberLi,t,es. Aner. Mineralog.

vol.53,

p.1833-.l840.

NIX0N,P.H.; KN0RRING,0.Von e R00KE"J.M. (t963) KimbenLites
and assoc,íal;ed íncLusíons: a minez,alogícaL and geochimícaL study. Amer. Mjneralog., v o I . 4 8 , p . I 0 9 0 - t 1 3 2 .
.
N0VAK,G.A. e 14EYER,H.0.A. (1970) - Refineneni: of the
crystal
stTucture of a chrome pAtope gaynet: an incLusion in
natural diamr:nd. Amer.Mineralog.,vol. 55,p,21 24-2127,

-l6l

-

0'HARA,M.J. e Y0DER,H.S. (1967) - Foy,mation and. fz,actionation of
basic ma.gma.s at high pressures. Scot.Journ. Geol . , vol .
3, p.67-.l17.
0PPENHEIM,V. (1936) - Sedí,mentos diamantíferos do paranã.. Bol .
avul so ng 9 do Departamento Naci onal da Produção Mi neraJ, p. l-l 4, Rjo de Janejro.
0RL0V,Yu. L. ( I 959) - IncLusões singenáticas e epigenãtíeas
em
eristai:: de diamc¿nLes, Trudy M j neral . Muzeya Akad. Nauk
SSSR, vol . l 0, p. 1 03- ì 20.
PETZH0LDT,A. (1842) - Beitrage zur Naturge--schiehte des Diamanten. Dresden. (citado por Meyer e Tsai, .l976).

PIKE'D.R.; NALDRETT,A.J. e ECKSTRAND,0.R. (1973) - Archaean uLtnamafic !'Louts i,n Mu¿nz,o I,oúnship, Ontario. Bul I . Geol .
Soc. Amer. , vol .84, p.95S-970.
PRINZ,M.; MANS0N,D.V.; HLARA,P.E. e KEIL,K. (197S)
IncLusions
in diamond: garneb Lherzolite arLd ecLogite assembLages.

Physics and Chemìstry
mon

of Earth, vol.9, p.797-Bl5.perga-

Press,

New York.
REID,A.M.; BROI^JN,R.t,l.; DAWS0N,J.B. e WHITFIELD,G.G. (1976) - Gar
net and pyrloæene composdtions ín some diamon&iferous. eelg

gítes. Contrjb. Mineral.Petrol., vol.5B, p.203-220.
RtlD,A.M. e HAN0R,J.s. (.l970) - pyrlope in kímberLíte. Amer. Mjne
ralog., vo1 .550 p.1374-1319.
RIMANN,E.T. (19.l7) - A kimberlita no RnasiL. Annaes da Escola de
Mjnas de 0uro Preto, voì..l5, p.Zl-32.
RINGtJ00D'A't. (1969) - Composition of the crust ctnd upper mantle.
Geophys.Monogr., vol.l3, p. 1-ì7.
RINGhJ00D,A.E. (1977) - synthesis of pyrope-Knoy.ringuite soLid so
Lution sc¿ries. Earth Plan.Scj .Lett.,vol .36,p.443-448.
RINGI^J00D,4.t. e L0vtRING,J.F. (1970) - sí.gnificanee of pyz,oreneiLmeníte intengnouttLts among kírtberLite æenoLiths. Ea rth
plan.Sci .Lett.,vol .7, p.371 -375.
R0EDDER't. (1965) - Liquicl coz ¿rc'Lusions in oLíuíne bearing nodulc¿s and phenoc?ll s t.aL:: f rom ltasaLts , Amer . Mi nera ì og . ,
vol. 50, p.1746-1782.

-162-

R0LFt,D.G. (1973) -'I/'¿e geoLogy of Kao kímbenLíte pipes. In: Lesot;ltc¡ Kí.mburLítes p.l0l-109, edjted by P.H.Njxon, Leso-

tho

Na

t.

Dev. CoFp.

,

Maseru

.

R0ST,F.; BtERMANN,t.e AMTHAÌ^JtR,G. (1975) - ChemícaL inuestígatí.on of pllrlope gannets in tLte Stockriale KímberLite fntru:;ion, RiLel¡ County, Kanso.s. Amer.14ineralog., vol.60,
p.675-680.
SHARP,tll.t. (1966) - Pyy,rhotibe: a coìnmon inclusion ín South Aft,i
cq.n diamonds. Nature, vol.2l I, p.402-403.
SMITH,C.B. ; l'lcCALLUl'l,M.E. e EGGLtR,D.H. (1976) - CLinopyz,oæeneiLnenite interçtnoutths from the fron Mountain KímberLíte
Disty,icL, LlAornin.g. Carnegìe Inst. hlash., Yearbook 75,
2-544 .
SMITH,J.V. e DAI^IS0N,J.B. (1975) - Chemistry of Tí-poor spíneLs,
íLmeni Les c¿nd rut't,Les fr.om penidol;ite and ecLogíte tenoLi ths, Phys i cs Chemi s try of Earth, vol .9, p.309-322.
S0B0LEV,N.V. (1970) - EaLo17ítes and pyrope peridotites from the
kímberlítes of Iakutía. Phys.Earth Planêt., vol. 3, p.
398-404.
p . 54

S0B0LtV,N.V. (1974) - As i.nclusõe:; pnofundas dos kimbey,Lítos e o
pnobLema da composíção do manto supey,iot,. Edi tora Nauka,
Djvisão Siberiana, Novosjbjrsk, 264 p. (Em russo).

;
G. e

S0B0LEV,N.V.

BARTOSHiNSKY,Z.Y .

;

YEFIM0VA,E.S.

;

LAVRENT'YEV, Yu.

P0SPEL0VA,L.N. (1970) - Associação de oLiuina, gra
nada e eromiodiopsídio eÌn um cliamanbe de Yakutia. Dokl.
Akad.Nauk SSSR, vol . 192, p.l 349- I 353. (Em russo).
S0B0LEV,N

B0TKUN0V,4. I . (1972) - rncLusões cristalinas
de
díantante r:orn mon!'oLogia octaádríca. Dokl . Akad. Nauk SSSR,
.

V. e

voì.204, p.192-196. (Em russo).
S0B0LEV,N.V. e B0TKUN0V,A.I. e KARKIV,A.D. (1966) - [Jrna noüa des
r:oL¡ev,tct,7¿ eclogíto diarnctntífero no kimberlito Mín, Iakutía. Geol.Geophys., vol.ll, p.lì4-116. (Em russo).
S0B0LtV,N.V. ; B0TKUN0V,A.I. ; LAVRENT'YEV,Yu.G. e P0SPEL0VA, L.N.
(1971 ) - Pi¿euLiat idade.s da composi.ção dos ntíney,ais coeris Lcntes com cli.ctntantes dr kirnberLito Mit,, Iakutia.Tap.
Vses. Mineralog. 0bshchesta, vol. 100, p.558-564.

-163S0B

0L

t

V,N.V

.

;

t V U S H E V , lil . A . ; M I K H A I L 0 V S K A I A , L . N . ; F U T E R c E N D L E R ,
SHEMANINA,E.I. ; LAVRENT'YEV,'Yu.G. e
P0SPEL0VA,

cN

S.I. ;
L.N. (l97la) - Cttntposição de gnanadas e p¿y,oæânios de
diamantes rlos Urais, URSS. Dokl .Akad.Nauk,SSSR,
vol.
ì 98, p.l 90-l 93. ( tm russo)
S0B0LtV,N.V. e KUZNETS0VA,I.K. (1966) - M.tnera.Logia de e cLogítos d'íq¡nanttlfer:os. Dokl .Akad.Nauk SSSR, vol .167 , 1365.

1368.

S0B0LEV,N.V.; KUZNETS0VA,I.K.

e 7YUZIN,N.I. (.l968) -

The petno-

of gt"ospyrlí te îenoLith:: fr.om the ZagadochnaAa kím
benLite pipe in .Yakutia. Journ. Petrol . ,vol .9,p.253-280.
S0B0LEV,N.V. ; LAVRTNT'YtV,Yu.G. ; P0KHILENK0,N.P. e US0VA, L.V.
(l 973 ) - Cl,Lrorne-y,iah ç¡anne ts ft otrr the kímberLítes of
Log!.1

IakuLl.a ancJ LLLeir parageneseri. Contrib. M j neral . Petrol
vol. 40, p.39-52.

.

LAVRENT'YtV,Yu.G. ; P0SPEL0VA,L.N. e S0B0LEV, t.V.
( I 969 ) - Cy,omiopíropcts de cl.i.amantes de Iakutía,
Dok I .
Akad.Nauk SSSR, vol.lB9, p.162-165. (Em russo).
S0B0LEV,N.V.; LAVRENT'YEV,Yu.G. e US0VA,L.V. (1972) - ELementos

S0B0LtV,N.V.

;

tnaços en ruL'iLos de ecLo,qitos. Geol.e Geophys., vol.
ll, p..l08-112. (tm russo).
S0B0LtV, N. v. e P0KH i LtNK0,N. P. ( 1 975) - peeuLiay, compositions
o f ahrorne spine Ls ín diamc¡nds f rom Yakutían KinberLites. Geol.Geophys., vol.ll, p.7-24. (Em russo).
SOBOLEV,V.S.; DOBRETSOV,N.L. e SOBOLIV,N.S. (I975) - XenõLiIos
profundos e o manto superíon. tditora Nauka,Divisão si
berì ana, Novos'i bi rsk, 269 p. (tm russo ) .
S0B0LEV,V.S. ; NAY,B.S. ; S0B0LEV,N.V. ; LAVRENT'YtV,Yu.G. e P0SPEL0VA,L.N. (1969a) - XenõLï.tos de ser.pentinitos díamantífenos rlo kírnberLi.to Aykhct'|., Iakutia. Dokl . Akad.
Nauk SSSR, vol. lBB, p.l l4l-l 143. (Em russo).
S0B0LEV,V.S.; S0B0LtV,N.V. e LAVRENT'YtV,Yu.G. (1972a) - rncLusões em diamantes de ecLogítos dianantífey,os,Dokl .Akad.
Nauk SSSR, vol .207, p.164-167. (tm russo).
S0B0LEV,V.S.; S0B0LEV,N.V. e LAVRTNT'YtV,yu.G. (.l975a) - Chrome-r.'tc:h pyro:Eens fnom tlte l<irnben/.ites of Iakutía. Neues

Jb.Miner.Abh., vol .123, p.2ì3-218.

-164SPENCtR,L.J. (1924) - An inclusions of magnetite in díamond. Mineraìog.Mag., v01 .22, p.245-247.
.l907
SUTT0N,J . R. (
) - I'l¿e neLationsltip betu¡een d'íamond and garnets. Nature, vol . 75, p.488 .
SUTT0N,J.R. (1921) - Inel.ust'.ons i.n di.amonrl from South Afríea. Mi
neraì og. l'1a9. , vol .19, p.208 -210.
SUTTON,J.R.(1928) - Díctmond: a descriptiue treatise. T. Murby'
London.
SVIStR0, D. P. ( I 969)

-

trõnica de mícroestrutur(ts
cle diatrtante:: do IJrasi-1. Tese de Mestrado apresentada ã
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universida
de de São Pa ul o, 39 p.
SVIStR0,D.P. (.l97.l) - M¿ne?a.Loç7íq clo diamante da negião do ALto
clo Arctç¡uaia, lrl'1. Tese de Doutoramento apresentada ao
Instituto de Geociênc'i as e Astronomia da Universidade
de São Paulo, 137 p.
SVIStR0,D.P. (l97la) - Ina'Lusões trtinenaís em ddamantes aLutsíonares dos rios Ciarças e Araguaia,MT. Anais do 25Q Congr.
Soc. Bras. Geol . , vol .3 , p.227 -233.
SVIStR0,D. P. (1974) - 0 dictmante das rcgíões centv,oLeste de Mato Ct,ossct e r:urToe.ste¿ de Goiã.s. Parte I I I : IncLusões minenais. Rev.Gemoìogìa, vol .40, p.33-42.
SVISER0,D.P. e G0MES,J.B. (1977) - (}onposíção e or,ígem de inclusões min.erais em dí.amantes ¿la VenezueLa.. Bol etim do Ins
tituto de Geoc'iências da Universidade de São Paulo,vol.
8, p.2ì-30.
SVISER0,D.P.; HASUI,Y. e DRUMOND,D. (1978) - A Prouíneia KimberLítica do Al.Lo Paranaíba, Mincts Gev,ais. Bol eti m do I nstituto de Geociências da Un'i versidade de São Paulo, (no
M'i:aro{ìctop'ta eLe

pre'l o ) .
SVIStR0,D.P.; MEYER,H.0.A. e TSAI,H.M. (1977) - K¿mberlite minev,aLs f rom Vargem (11ínas Ge'r,ar.s ) and Redondão (Píauí ) día
tTerte {i , Rna zi ; ancl Gav,ne. t [,hev.zo I.i te Xeno Lí. th f rom Redondão diatr(?.ùte. Rev. Brasi I ei ra de Geoc'iênc'i as ,vol .7. p.
1.

l-13.

-t65svISER0,D.P.; MtYER,H.0.A. e TSAI,H.M. (1977a) - KimberLites in
tsraziL: An l'n.itiaL Report. Proc . 2nd. I n ternati ona'l COn
f erence on K j mberì i tes , p.350-352, Santa Fe, 'New Mex'i co'
U.S.A.
SVISER0,D.P. e PIMtNTEL,C.A. (1970)

- Microestnuturas em supez'fí
cies ( 1 10 ) de diamantes do BrasiL. Anai s I I Congresso
Tbero-Amerjcano de Cristalografìa, p.137-147,Buenos Aires , Argen tj na .
SVISER0,D.P. e VALARELLI,J.V. (1977) - PQrtição wg/re2+ entz'e oLi
oinas e ontopiy,oæânios coeristentes em diamantes natuv,ais. An.Acad.Bras.Cjenc.,vol .49, p.237-?41 .
Sh,ITZER,G.S. ( 1975) - Conposi bion of ga?net æenocrysts from thv'ee
kí,mbey,l.ite pipe:: in Ay'ízona and Neu Meæíco. Mi ner. SCi.
Invest'i g., nQl9, p.l -21 , ed'i ted by B.Mason.
TSAI,H.M.; SHIEH,Y.N. e MtYtR,H.0.A- (1977) - MíneraLogy and
t347g32 nabios of suLfides assoctated uith kímberLí.te'
æenoLiths and diamonds. Proc. Znd. Int. COnference 0n
Kìmberl ì tes, p.359-361 , Santa Fe, Ilew Mexi co ' U. S.A'
VERlll0ERD,lrJ.J. (1970) - Economic geoLogy and genesds of kímbez'Lite: A Reuiezu. Anais do XXIV Congr.Bras.Soc.Bras. Geol.
Brasilia, p.5l-70.
1llAGNER,P.A. (1914) - 't'he diamond fieLds of South Africa.T ransvaal Leader, Johannesburg. Rejmpresso por C.Strujkem l97l'
Cape Town, South Afri ca, 355 P.
ín
t^lALLS,R. R. (1919) - 'Ihe enistence of diamond'bearing pipes
BraziL. Geol . Mag. , vol .57, p'447 -449 ' London.
tdHITtL0CK,T.K. (1973) - MonphoLogU of Kao Díamond's. tn: Lesotho
KirnbeyLi.tes p.128-140, ed'i ted by P.H.Nixon'Lesotho Nat.
Dev. CoFp. r Maseru.
t^IILLIANS,A.F. (1932) - The Genesis of diamond.2 vols. t. Bennn
London.

l^JYLLIE,P.J. (1967) - uLbramafíc and v,eLated v'oaks. John IlJ'iley and
Sons , 464 p ., New York.
Mrmtl.e f Lur. d compo si bion buffered bA eanbo'
l,,lYLLIE,P.J. (1977)
nate in pev,i.dotite-C0 z-H 20. Journ. of Geol.,vol.85, p.
lB7-208.

