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RESUMO
Diamantes mostrando lIffill infima pelfcula ver<k, na forma de mano:has irregul~$,
conheddos como diamantes de "eap& verde", s!o comWls principilJmente ern certo:s dep6sitos
sedimentares de Minas Gemis. Cristais de diamante com essas caracterlstica.! foram estudad05 nas m"is
importantts areas produtom da Provincia Diamantifent do Esp~o e, comparativamente, na regiao de
CoromWldeI. A ~Qenc;ia de dilunantes com capa verde nesses dep6sitos
ern percentagens, mas
elas sao relativamente altas na Provinc~ do Espinha~o, onde 1!IQ5tt1U1l valores sempre superiores" 25%,
podendo ]ocalmeme al~ 90%. De ourn forma, na regilo de Corornandc]. este valor ~ inferior a
0.5%. Sio discutidas &.'l duasprincipais hip6teses para a origem da capa verde: ~Io insihl a partir
de minerais radioativos, au presenya de certos elementos crom6foros na parte mais extema des cristais. A
an8.lise dos dados, pomn. mostrou que existe uma assoc~ entre 05 dais falores, restando determinar a
o;ontribui~relativadecada wndelesna inteDsidade dapigm~verde.

van. .

ABSTRACT
Monied ~en diamond crystals and green-COimd diamonds are common in
diamondiferoU5 sedimentary deposil$ of Minas Gentis. Diamonds with this characteristic were studied in
the mO$t significant areas of tile Esp~o Province and compared with diamonds of the Coromandel
region. The frequency of green-coated diamonds in these deposits varies bUI is relatively high in the
Esp~ deposits with values of 25% or higher, locally up to 90%. On the other hand. in the
Coromandel deposits this value is lcs5 than 0,5% . We discuss the two main hypotheses for the origin of
the green coatings, i.e., rad~liO!l damage in situ, or the presence of chromophoroU5 elements in the
exlmlal pan of the crystals. Analitycal data reveal both faclOl'S contributed to the green color. However,
tile ~lative contribulion of each 10 the inlen.sity of green coloration has yel 10 be determined.

INTRODUC;AO
Cristais de diamanle mostrando

colo~llo

verde silo bastante comuns,
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inclusive nos dep6sitos brasileiros. Esta
colo~ pode ser verdadeira. isto e, 0
crista! inteiro a possui, ou enlAo ela e
ocasionada pela existencia de urn capeamento verde (green coated diamonds),
que pode se apresentar de tres maneiras
distintas (Vance et ai., 1973; Orlov,
1977):
(i) capas verdes opacas, grossas e
de variada espessura (geraJmente em
cristais cubicos zonados);
(ii) capas verdes densas, uanshkidas,com cerca de 20 j!deespessurae;
(iii) pontos ou manchas verdes
uansparentes, tambem com espessuras
em tomo de 20 j!.
Diamantes de coloracAo verde autentica s!o rarissimos e 0 exemplo chissica deste caso e 0 ~Dresden", com 41ct
depois de lapidado, originario da hist6rica regillo de Golconda, india. Os diamantes de capa verde opaca, tambem
conhecidos como da "variedade IV"
(Orlov, 1977), apresentam zoneamenlo
interno oode silo reconhecidas tees faixas com absorvOes tfpicas no infravermelho.
Os diamantes com capas verdes
uanslUcida e uanspatente sllo largamente comercializados Da regiilo de Diamantina (Minas Gerais), onde representarn cerca de 50010 da producAo local
e sllo a principal "fonte" de diamantes
deste tipo no Brasil. A capa, ou casca
verde como muitas vezes conhecida
comereialmente, desaparece no polimento durante a lapid~o, confinnando
que essa fei¢o constirui apenas wna
pelicu1a infima que pouco prejudica 0
valor comercial das pedras. 0 mesmo
ocorre quando 0 diamante apresenta urna capa de colo~ilo marrom clara ou
amarelo "palha", que sllo ainda mais raras do que as capas verdes.
A partir da constat~llo de que a
freqOencia de diamantes com capa verde
varia fortemente de uma area diamantlfera para outra, foi eferuada urna amostragem nos principais centros pro-
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dutores de Minas Gerais, objetivando
detenninar a distribui~ de diamallles
com esta caracteristica e, em associR9llo
com infonna~ geol6gicas complementares, as possiveis causas do percentua1 relativo de pedras assim coloridas.
De acordo com varios autores, a pre~a da capa verde em diamantes dos
kimbel-litos africanos devida a irradia,<ito narural dos cristais por paniculas a
emitidas por minerais (ou solw;aes) com
t6rio e/ou urinio (Vance et al., 1973;
Harris et al., 1977). Orlov (1979), partIn, contestou essa hip6tese, preferindo
atribuir a colo~ilo verde a certos elementos contidos na parte mais extema
dos diamantes. Visando tambem acrescentar clados a este respeito, em uma
tentativa preliminar cinco cristais com
variados aspectos de colorayllo foram
estudados quanta ao seu comportamen10, depois de irradiados com n~utrons.
Esses estudos integram a Test de Doutoramento de urn dos autores (MLSCC),
em fase de finalizal;Ao no IOIUSP.

e

REGIOES DIAMANTiFERAS DE
MINAS GERAIS
No ambito deste trabalho, foram
estudadas as duas principais provincias
diamandferas do Estado de Minas Gerais, que se destacam como produtoras
de quase 90% de seus diamantes: a do
Espinha,<o e a do Alto Pa.nmru'ba (Chavesetal., \993).
A Provincia do Espi~ (Fig. I)
corresponde aos dep6sitos diamantfferos
diretamente associados a cordillieira homonima, assim como aos sedimentos
mineraJizados dela derivados, sejam aqueles de idade cretlicica (Karfunkel &
Chaves, 1995), sejam os de idade cenoz6ica (Chaves & UhIein, 1991). Neste
contexto, trts principais distritos diamantiferos se destacam: os distritos de
Diamantina, de Orno Mogol e da Serra
do Cabral, sendo que a regiilo de Dia·
mantina
reconhecida como a mais

e

clAssica Area produtora de diamantes do
Brasil. Cerca de 98% da prod~lio e
proveniente da min~ em aluviOes
cenowicos, enquanto os restantes 2%
resultam cia lavra em conglomerados
mesoproteroz6icos da Fonn~ Sopa
Brumadinho, do Supergrupo Espinhayo.
No Distrito de Diamantina, foram
sclecionadas tres localidades para 0 es·
tudo da freqGmcia das capas verdes, em
comb~ com outras caracteristicas
dos diamantes: (I) a Mina do Campo
Sampaio, proxima do vilarejo de SAo
Jo,io cia Cbapada, (2) os garimpos si·
tuados DOS arredores da cidade de Datas
e, (3) os depOsitos aIuvionares do Rio
Jequitinhonha (Fig. I). Nos dois pri.
meiros casos, os diamantes sAo Javrados
em pequenas plantas e garimpos a partir
do Conglomerado Sopa., enquanto DO
Rio Jequitinhonha a lavra sc dA por po.
tentes dragas de alcatruzes operadas
pelas companhias de minerat;:,io Teju·
cana e Rio Novo.
Na regiAo de Grio Mogol todas as
lavras estAo em dep6sitos coluvionares e
aIuvionares situados na propria serra e
originados a partir dos conglomerados
proteroz6icos cia Fonnat;:!o Grio Mogol
(Chaves et aI., 1996). Toda a produ¢o e
comercializada na cidade, facilitando
assim estudos a respeito das caracte·
risticas dos diamantes. No Distrito cia
Serra do Cabml, os diamantes sAo orlginados dos conglomerados creutcicos
da FoIInat;:OO Areado e comercializados
na cidade de Jequitai (Chaves et al.,
1994; Karfunkel & Chaves, 1995).
Confonne estudos moos recentes,
os diamantes das regiOes de Diamantina,
Grio Mogol e Serra do Cabral, s30 em
gera! de tamanho reduzido, com media
aproximada de 0,20 ct mas alcant;:ando
wna alta propar¢o de gernas, em geral
na faixa de 90-95% (KarfunkeJ et aI.,
1994).
Na Provincia Diamantirera do Al·
to ParanaJOa (Fig. 1), a principal regiAo
produtora de diamantes e centralizada

Figura I - Provlncias diamanliferas de Minas
Gerais(emachurado)ealocal~das,",as

de amOS!raiertl dos diamanles. Loc:alidades·
CO - Coromandel; SC/IE - Serra do CabraV
Jequital; GM-OrloMogol; RJ-RioJequiri-

nbonIta;DI-Diamantina.

oa cidade de Coromandel, sendo que
outras areas menares situam-se ao redor
de Romaria e Estrela do Sui. Na atua!idade, toda a produt;:,io e proveniente de
garimpos ou pequenas lavras em dep6sitos coluvionares e aluvionares recentes, localizados prlncipalmente em a·
flucnles do Rio Paranaiba, como nos
rios Santo AntOnio do Bonito, Santo
Inacio e Douradinho, entre outros. Pela
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presem;a de grandes diamantes, mllitos
deles pesando mais de 100 ct, e da generalizada ocorrencia de intrusOes u1trabasicas, todaaregiaotemsido alvo nos
ultimos 30 MOS de intensa prospec"ao
visando a loca1iza~ de pipes diamandferos. Ate! 0 presente, apenas urn Unico pipe mineralizado teve seus dados divulgados, a intruslo Trfs Ranchos-4,
situada no Estado de Goits em municipio vizinho a Coromandel. 0 baixo

~:o~ ~:'O~~~j a~~ o~:~~:s o~
proftmdidade, torna sua lavra anti-econ6mica (lnhez et aI., 1983).
As principais caracteristicas mineral6gicas dos diamantes da regiilo do
Triingulo Mineiro, incluindo assim Coromandel, foram esrudadas por Leite
(1971),0 qual, no entanto, wo abrangeu
a problematica da capa verde. Desta
maneira, lotes de diamantes foram estudados naquela cidade visando especificamente a de~o de es¢<:imes
com a col~il.o verde, objetivo principal deste estudo. Apesar de em media
serem maiores (O,85ct) que os diamantes do Espinh~o, a rela~il.o gema/indUstria e bem inferior (35/65%) nos diamantes do Alto Paranaiba.
DIAMANTES DE CAP A VERDE

Caracteristicasgerais
Os diamantes de capa verde slo
relativamente comuns em muitos dep6sitos brasileiros, principalmente nos de
Minas Gerais. Este tingimento extemo
pode apresentar tonaIidades que variam
do verde claro ou verde limiio ate 0 verde escuro, raras vezes neste ULtimo caso
com urn ''toque'' acinzentado. Capas de
coloraoyao marrom slo mais raras, variando do marrom escuro ate 0 amarelo
"palha".
o presente estudo considerou a
existencia de dois tipos principais de capeamento verde: (1) denso, cobrindo
em manchas parcial ate totalmente a su-

perficie do crista!, sendo facilmente perceptivel a vista desannada e (2) transparente, quando 0 crista! apresenta uma
colorayi\o verde tenue que, sob observayao na lupa de 10 aumentos, percebe-se
que esta e devida a poQ.tos apresentando
urn micleo verde mais intenso rodeado
por uma nuvem de pontos ainda menores. A importiincia das capas verde e
marrom em estudos de paleogeoterrnometria foi destacada preliminannente
em Hara1yi & Rodrigues (1992).
Freqiiencia nos deposilos
A freqilencia dos diamantcs com
capa varia fortcmente nos dep6sitos de
Minas Gerais. A Tabela 1 mostra os
percentuais de capas verde e marrom
nas principais areas diamantiferas do
Estado, que seril.o discutidos a seguir:
Campo Sampaio: urn 10te de 525
cristais, totalizando 375,6 ct procedentes cia wina do Campo Sampaio, siruada
a oeste do vilarejo de S[o 1000 da Chapada (Municipio de Diamantina), foi estudado grayas a cortesia do ent1l.o proprietario da concess[o de lavra (1986),
Sr. Victor Siau. Neste local a minera~ilo QCorre associada a conglomerados e brechas da Formayilo Sopa Bromadinho, que variam de espessura de 5
a 8 metros. A maior parte dos diamantes do Campo Sampaio apresenta formas simples (octaedros, rombododecaedros e transi"Oes entre e1es) e urn capeamenlo verde muitas vezes intenso, 0 que
tem sido descrito desde Derby (1879).
Assim, cerca de 9(}";" <las amostras exa·
rninadas mostraram esta caracteristica,
entre capas verdcs transparente (14,8%)
e densa (74,3%).
Dafas: esta localidade e urn exemplo c1assico em que os diamantcs
estiio relacionados ao Conglomeraclo
Sopa, onde a garimpagcm ocorre tanto
nos varios corpos desta rocha situados
logo a leste da cidade, quanto em coluvi Oes e aiuviOes pr6ximos. Na atualidade, em vista da quase exaustil.o dos
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areas

Tabela I - Percentuais de capas verdes e mBlTOm em
da Provincia Diamantifera do
Espinharyo, em compara~Ao com a Provincia Diamantifera do Alto Paranaiba.
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dep6sitos aluvionares, os prospectos
tern objetivado principalmente os conglomerados, jA que vArios nlveis associados podem al~ ate 25 m de espesSW'1l, e lambem aos dep6sitos coluvionares. Diversos pequenos lotes estudados ao longo de 1995, de compradores locais, pennitiram obter urn perfil
quanto as principais caracteristicas dos
diamantes desta Area. Das 597 pedras
examinadas (208 ct), cerca de 40'% apresentatam urn capeamento verde, sendo que apareceram ainda alguns poucos
diamantes com capa marrom clara, totaliLmdo apenas 1,0% de todo 0 conjun10.

Rio Jequitinhonha: provavelmente
mais da metade dos 16 milhOes de quilates jt produzidos no Distrito de Diamantina (Chaves & Uhiein, 1991) se
originou deste rio, oOOe ainda hoje a
mine~~o ocorre em grande escala. Os
diamantes s!o lavrados de urn casca1ho
com cerca de 3-4 m de espesSW'1l, basal
de urn aluviAo que tern no topo uma
camada de areia est6ril com quast 10 m
de espc:ssura, De urn lote contendo
6931 pedras (1398,5 ct), extraido cia
Area dragada pela MinerayAo Rio Novo,
1254 delas foram esrudadas nos es-

99,43

crit6rios desta firma com a colaborru;;iio
do Dr. Ronald Fleischer. Os dados obtidos sAo semelhantes aos da area de
Daw, aprtSCntando cerca de 36% de
diamantes com capa verde. Capas marrons s!o rarissimas no Rio Jequitinhonha.
Grao Mogo/: nesta regiAo do Espi~o Central, localizada a quase 150
Ian ao norte de Diamanlina, os diamantes ocorrem em delgadas lenles conglomeniticas (2-3 m de espessura) encaixadas nos quartzitos pre-cambrianos
da Form~Ao Mo Mogol, ou de coluviOes e aluviOes derivados (Chaves et
aJ., 1995). A produ~ atual e pequena,
nio ultrapassando 120 ct/mes. Por esta
ra?Ao os 384 cristais de diamantes estudados (42,24 ct), oblidos de compradores e garimpeiros, representam bastanle satisfatoriamente a produryao local.
Da mesma maneira que GaS
de
Datas e do Rio Jequitinhonha, urn percentual expressivo de cristais apresentam capeamento verde (26%), Stndo que
as capas marrons (0,78%) sAo tao rams
como no Espinha~o Meridional.
Jequitai: diamantes ocorrem nesta
area devido a processos de reconcen~il:o a partir de sua fonte secundAria,

areas

os conglomerados crelAcicos da Forma~ Arcado (KarfunkeJ & Chaves.
1995), que afloram reliquiarmente nas
poI'9ks altas da Serra do Cabral. Dep6sitos fanglomeraticos, diamantiferos.
ocorrem assim por toda borda none
serrana; a garimpagern e efetuada principalmente nas proximidades de Jequitai
e Francisco Dumont. Foram estudados
na primeira localidade 408 cristais
(171,4 ct), que mosttaram a mais alta
relar;!o gerna/indUstria da regioo do Eg.
p~, ou scja 9812%. A area se caracteriza ainda por uma an6mala propo~lIo de diamantes com capas de cores mattom clara e amarelo "palha"
(9,3%), em rel~lIo aos diamantes com
capa verde (4,6%).
Coromandel: a geologia da regillo
diamantifera do Alto Paranaiba e carneterizada pela prese~ de infuneros
pipes intrusivos, de natureza ultrabasica,
incluindo kimberlitos e kamafugitos, a
grande maioria deles podm estereis ou
com teores muito baixos para serem
considerados de importincia econ6mica (Sviscro, 1994). A ocorrencia destas
rochas nas proximidades dos principais
dep6sitos diamantiferos, sejam eles coluvionares ou aluvionares, em associa·
r;1Io a tuna baixa proporr;lIo de cristais
com qualidade gerna em reI~lIo aos
industriais (35/65%), sao fortes evid&!cias de que pipes minera1izados podem
existir na propria regi!o, apesar de que,
provavelmente, a maioria deies ja deva
estar erodida (Chaves, 1991). A presenIf-3 de capas verdes tambem e totalmente
desigual em rel~ii.o is verificadas no
Espiriliar;o, nii.o atingindo 1% dos 352
cristais estudados (287). ct) na cidade e
em garimpos do Rio Santo Ant6nio do
Bonito.

DlSTRIBUlCAO REGIONAL ): MINERAlS RADIOATIVOS NOS DEp6SITOS
Os dados fomecidos na Tabela I

evidenciam a existencia de tun mtido
controle geogrMico e, conseqiientemente, da geologia das areas com a ftcquencia dos diamantes de capa verde.
Na principal localidade onde ocorrem
diamantes com esta carneteristica, a
Mina do Campo Sampaio, urn percentual de cerca de 90% de cristais tingidos
incluindo significante parcela de capas
densas, indica que a colo~ foi adquirida no pr6prio dep6sito secundario
(kimberlitos e lamproltos siio normalmente pobres em tais diamantcs).
esrudo dos concenttados de
minerais pe:sados amostrados nesta
mina e em a1uviOes proximos, mostrou
a presen~ constante de monazita
[Ce,La,Y,Th(P04)] e zircii.o [ZrSi04],
que poderiam sec as responsaveis pela
irradiar;oo no mvel mineralizado. A
presenya de cerio nas capas verdes,
conforme sera discutida no proximo capitulo, parece comprovar esta hip6tese.
Raal (1%9) descreveu diamantes recolhidos no conglomerado uranifero de
Witwatersrand (Republica Su1 Africa·
na),onde 10(1% deles apresentavam wn
capeamento verde que foi expJicado pcla emissao de radiar;ii.o por particuIas al·
fa au beta de alta energia.
No Rio Jequitinhonha, 0 transporIe fluvial de algumas dezenas de quil6metros desde a area fonte na serra e a
consequente diminuir;Ao do percentual
de capas verdes para cerca de 36% (a
maioria composta de capas transparc:nles), e indlcio de tuna provavel mistura
com diamantes provenientes de outras
loca1idades onde ocorreriam menores
volumes de pedras tingidas. Noo se
acredita em desgaste meciinico das capas. pois os diamantes apresentam figuras de corrosAo de todos os tamanbos e
profundidades, que neste ca.so tambtm
deveriam ter sido erodidas.
Assim sendo, um exemplo tipico e
a Campo de Datas, que apresentou em
torno de 4()% de diamantes com capa
verde. No estudo do concentrado de mi-

o

nerais pesados recolhidos em wna <las
minas da regiao (DataS de Cima), foi
constatada a presen9S- rarissima de monazita na matriz do conglomerado diamanlifero, apesar do zirc!o aparecer em
volwne semelhante ao veri ficado em
Campo Sampaio. Como a presen9S- de
elementos radioativos t muito inferior
no zirdo em re l ~lIo a monazita, e explicaria assim a diminui~ do vo lume
da popul~ de cristais atingidos pela
radia~o .

Em Grao Mogol, 0 conglomerado
da "Pedra Rica" foi estudado para seus
minerais pesados, objetivando uma
comparay§o com os casas precedentes.
Nesta Uea., urna parcela significativa de
diamantes possui capeamento verde
(±26%), portm a monazita nao foi verificada e os zirOOes sAo rams, indicando
assim que esses minerais nan sao os Uni.cos responsaveis pelo capeamento verd•.
Analogamente aos estudos desenvolvidos na SeITa do Espinhal;o, urn
corpo de rocha conglomenitica do Creticeo Superior, a qual se considera a
principal fonte de espalhamento dos diamantes na Provincia do A1to Panmaiba
(Barbosa et al., 1970), foi pesquisado
visando seus minerais pesados. Apesar
de possuir wna variedade muito maior
de minerais, a monazita nao foi iden-

tificada entre eles (apenas zirc!o), sendo
verificada uma conccn~ infima
« 1%) de diamantes com capa verde.

DlSCUSSAO SOBRE A ORIGEM
DA CAPA VERDE
E xperimento5 rcalizados
Com 0 intuito de conhecer 0 comportamento a radioatividade de diamantes com e sem capeamenlO, cinco eristais proced.enles de Grao Mogol foram
irradiados com D~Utrons, no Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), em Belo Hori·
zonte. 0 reator utilizado foi urn Triga
Mark I IPR-Rl, de potencia maxima de
100 kw e fluxo de n61trons da ordem de
4,4x10 12 cm-2S·1 (maximo). Os cristais
possuiam originalmente diferentes caracteristicas quanto As suas cores e capeamento, que sao mostradas junto com
outras propriedades na Tabela 2.
De inicio os esp&:imes foram ilTadiados por alguns minutos, visando a
detec¢o de nuclideos com meias-vidas
eurtas. A medi~ilo do espeetrogama,
com detector intrinseco de estado s6lido
de gennfutio, nOO acusou nenhuma anomalia.
Visando posterionnente nuclldeos
com meias-vidas longas, 0 mesmo mao
teriaJ foi irradiado por 4 horas, com flu-

Tabela 2 • Principais caracteristicas dos cristais de diamante irradiados com neutrons e
elementos detectados.
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xo de neutrons termicos da ordem de
2,Ox10 11 cm- 2s- 1. A ami.1ise do espectrograma permitiu a detecy!o dos seguintes
is6topos radioativos:
• 141 Ce, de energia""( ~ 145,4 key e
meia-vida aproximada de 32,5 dias,
_46&:, de energias ""( = 889,4 e
1120,3 key, com meia-vida de 83,9 dias,
_1S2Eu, de energias y - 121,244 e
344k.ev.
Todos os diamantes tomaram-se
verdes, com tonalidade e inlensidade semeUlMtes, ap6s 0 procedimento. Para
saber se a colora~llo abrangia os cristais
inteiros ou apenas suas zonas mais extemas, dois deles (MC-CV-02l05) fo-ram seccionados diametralmente segundo 0 plano ( 110). Desta maneira, obser"ou-se que ambas as amostras tomaramse lotalmente verdes. Uma das metades
da amostra MC-CV· 02, porem, foi ain·
rla polida para biselar uma pequena
"'ponta" que restou do serramento imperfeito, e 0 fragmento ;nteiro retomou
a sua colo~!o original (incolor). Como
o disco de polimento atinge altas ternperaturas, este aquecimento pode ser admitido como a raz!o do retorno do mineral a sua antiga cor. A outta metade
do crista! foi posteriormente aquecida
em uma mufla eletrica que determinou a
mudan~a de colo~ na faixa de 450·
500"C.
Uma vez dernonstrado que 0 metodo de ativa¢o por neutrons mostrouse util na detenni~ de elementos~ nos diamantes, as mesmas amostras foram novamente irradiadas, uma a
uma, para equac;onar 0 problema surgido: os elementos detectados estariam
em todas as amostras ou em alguma(s)
em particular? Os resultados foram os
que se seguem (tempo de contagem 12.000 segundos):
-MC-CV-OI, nenhum elemento
detectado,
-MC-CV-02, detectado esclndio,
-MC-CV·03, detectados cerio, europio e escandio,

-MC-CV-04, detectados cerio, europio e escandio,
-MC-CV-05, nenhum elemento
delectado.
CO Dsidera~6H geDttiCas
Os resultados experimentais indicaram que os nuclideos determinados
estavam presentes apenas nas po~
extemas dos cristais: sO as tIis amostras que apresentavam algum capeaMento verde original mostraram a existenda dos e lementos-~o. Visando a
confirm~!o desses dados, anAlises adicionais estlo em andamento. A colo-ral;lo verde no crista! inteiro ap6s a irradiac!o com neutrons tern side descrita
anteriormente por vArios autores, portIn
n!o e ainda bern entend;da (p.ex., Lenzen, 1973; Collins. 1982). Interessante
tambem observar que nenhuma das cinco amostras ficou radioativa ap6s os
procedimentos, apreseDtando no exame
com 0 detector Geiger-Muller apenas 0
dobro da radia~iW de fundo do ambien-

".

Certas conside~ijes devem ser
levadas em conta, a respeito das duas
prindpais hipOteses sobre a fo~
das capas verdes dos tipos estudados:
( I) A primeira considera que a
pigmen~!o verde resultou da ~!o da
radioatividade natural (Meyer et al.,
1965; Vance et aI., 1973). tendo urna
~rie de evid8ncias a favor. Em destaque, 0 falO de que lodos os diamantes
recuperados no conglomerado uranifero
de Witwatersrand apresentam esta caracteristica (Raal, 1969). A ocorrEncia
de diamantes com capas verde e marrom
e constante, principalmente em areas
onde se conhecem fontes secundArias
metamorfizadas (Urais, Costa do Marfim, Witwatersrand, Espinhayo, etc.),
onde poderiam estar presentes minerais
radioativos provenientes de OUtras fontesquenlokimberliticas.
(2) De outta forma, estA demonstrado que kimberiitos sAo muito pobres

em minerais radioativos, embora sejam
conhecidos varios pipes com um razoavel volume de cristais pigmentados
(Orlov, 1977). Assim sendo, este Ultimo
autor, considerou dificil que a radia~ao
narural possa ocasionar uma oolorar;ao
manchada na fonna de pontos circulares, preferindo explicar a pigmenta~iio
verde pela existincia de certos elementos cromOforos espalhados nas zonas
mais externas dos cristals. Esses elementos, incluindo Ni, Cu, Mn, Cr e
Terras Raras (demonstrados experimentalmente), poderiam se concentrar em
centros de defeitos estruturais explicando assim. sua posi~iio localizada. A
origem desses elementos, por sua vez,
estaria no "autometamorfismo" dentro
do proprio kimberlito, manifestado durante sua ascenrrao para mveis crustais.
CONCLUSAO
As anAlises efetuadas peJos autores (Tab. 2) evidenciaram que os diamantes com algum tipo de colorar,:ao
verde extema apresentaram elementos
~os como impurezas, indicando nitidamente 0 relacionamento entre ambos.
Porem, a radioatividade natural do meio
nllo pode ser desconsiderada, uma vez
que nos conglomerados do tipo Sopa
OC(Jrrem sempre minerais que podem
conter elementos radioativos. 0 exemplo classico deste fata e a monazita associada aos dep6sitos de Sao Joii.o da
Chapada, regiiio de Diamantina. Assim
sendo, nos parece que a associ~iio entre
os dois fatores citados e II melhor explicar,:ao para a origem da pigmeD~o
verde. A contribuir,:lio relativa de carla
urn desses fatores, port m, .: urn assunto
inconclusivo que deve ser ainda melhor
pesquisado.
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