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DIAMANTE (diamond) - Mineral do Grupo dos Elementos nativos. Polimorfo da chaoita, grafita e lonsdaleíta. C. Do 
grego adamas (indomável), por não ser riscado por nenhum outro mineral. 

 

Cristalografia: Isométrico, classe hexaoctaédrica (4/m  2/m). Grupo espacial e malha unitária: Fd3m, ao = 3,5595Å, 
Z = 8. 
 

Padrão de raios X do pó do mineral: 
 

 

In
te

n
s

id
a
d

e
 (

%
)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ângulo de difração 2  ( ,   1,540598 Å)θ CuKα λ =1

10 20 30 40 50 60 70 80 90

2,05941Å(100)

1
,2

6
1
1

2
Å

(3
2

)

 
 

Figura 1 – posição dos picos principais do diamante em difratograma de raios X (modificado de Aka & Straumanis, 
1951). 

 

Estrutura: na estrutura do diamante, cada átomo de carbono é rodeado por quatro átomos de carbono vizinhos em 
coordenação tetraédrica, constituindo uma rede contínua de tetraedros. 
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Figura 2 - estrutura do diamante. (modificado de Wyckoff, 1963; 
http://webmineral.com/data/Diamond.shtml#.WJoHYOQizL8) 

 

Hábito: forma cristais normalmente octaédricos, dodecaédricos e mais raramente cúbicos e formas combinadas e/ou 
modificadas, frequentemente com faces e arestas curvadas e faces estriadas. Podem ser tetraédricos. Geminação: de 
contato com {111} como plano de geminação; usualmente achatados sobre {111}; com geminação de penetração, ás 
vezes repetida; raramente {100} do tipo de contato. 
 

Propriedades físicas: clivagem perfeita {111} (cúbica); fratura: conchoidal; quebradiço; Dureza: 10 (é o mineral com 
maior dureza conhecida); densidade relativa: 3,511-3,52 g/cm3; fluorescente e fosforescente; triboelétrico. 
Transparente a translúcido; incolor, branco, amarelo pálido a amarelo escuro, marrom, azul-branco, menos comum 
laranja, vermelho, verde, rosa ou preto; brilho: adamantino a gorduroso. 
 

Propriedades óticas: Cor: transparente a quase opaco em seção delgada. Relevo: extremamente alto positivo, n > 
bálsamo (n = 2,4175-2,4178). Isotrópico. Dispersão: forte. Ás vezes com birrefringência anômala devido a deformação, 
que pode estar localizada ao redor de inclusões. A reflexão total ocorre em ângulo superior a 24°5’. 
 

Composição química: carbono quase puro, frequentemente apresenta inclusões fluidas e sólidas, onde se destaca as 
inclusões carbonosas. Pode apresentar inclusões de minerais como grafita, magnetita, ilmenita, granada, cromo-
diopsídio, etc. 
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Figura 3 – cristais de diamante. (modificado de www.smorf.nl; www.mineralienatlas.de) 

 

 
 

Figura 4 – Fotomicrografias de seções delgadas. A), B), C), D), E), F) lâmina de pó de diamante. N.D. nicóis 
descruzados. 

 

Propriedades diagnósticas: dureza extrema, brilho adamantino, alta condutibilidade térmica (apresenta a 
condutividade térmica mais alta que qualquer substância); formas cristalográficas características; insolubilidade 
(quimicamente é inerte, insolúvel em ácidos e álcalis) e o alto índice de refração. Cabe ressaltar que raramente são 
encontradas em sem seções delgadas, mesmo de rochas diamantíferas, por causa de não poder ser polido por 
processos comuns. Possui elevado ponto de fusão. Queima em oxigênio a 1.000 ºC produzindo CO2; possui o menor 
índice de compressibilidade conhecido. 
 

Gênese: mineral formado em grande profundidade, onde a pressão em relação ao grau geotérmico permite a sua 
geração, sendo que quanto maior o grau geotérmico mais profundo o seu ambiente de formação. Dessa forma, este 
mineral apenas pode aparecer na superfície trazido por magmas de origem profunda e ascensão rápida (kimberlíticos e 
lamproíticos), pois se a subida for lenta possibilita a transformação para grafita ou CO2/CO, com a diminuição da 
pressão e manutenção da temperatura. Pode ser encontrado em kimberlitos, lamproítos, eclogitos, meteoritos, etc. e 
nos sedimentos e rochas com contribuição dessas rochas, tais como: cascalhos de aluviões, conglomerados, 
metaconglomerados, tilitos, diamictitos, etc. Também ocorre como inclusões em granadas (eclogitos). 
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Associação mineral: ocorre associado a forsterita, flogopita, piropo, diopsídio, ilmenita (pipes kimberlíticos); ilmenita 
granada, rutilo, brookita, anatásio, hematita, magnetita, turmalina, ouro, zircão, topázio (pláceres). 

 

Ocorrências: no Brasil, geralmente, as minas, lavras ou garimpo de diamante, são em aluviões ou em 
metassedimentos pré-cambrianos (paleoaluviões, localmente chamados de chapadas diamantíferas). É encontrado em 
Andaraí, Bebedouro, Maragogipe, Chique-Chique, Lençóis, Desbarrancado, Palmeiras, Jacaraci, Ituassu, Morro do 
Chapéu, Alagoinhas, Canavieiras, Salobro e vários locais da Chapada Diamantina (Bahia); rio Moqui (ES); rios 
Veríssimo, afluentes do Alto Araguaia em Santa Rita do Araguaia e aluviões dos rios Desengano, Fortuna, Pilões, Três 
Barras e Caiaposinho (GO); Chapada Diamantífera entre as cabeceiras dos rios Paraguai, Arinos e das Mortes, nas 
cabeceiras dos rios Santana, Areias, Brumado, Buritizal, Sipotuba, Diamantino, Pari, Ribeirão do Ouro e Cabaçal, 
Cabixi, Corumbiara, nos rios sumidouro, Barreiro, Garças, Caiapó Grande, Manso e afluentes, Coxipó-Assú, Coxipó-
Mirim, Coxim, Jauru, Taboco, e nas localidades de Cipolândia, Morro dos Ventos, Poxoréu, Guirantinga, Tesouro, 
Torixoréu, Nortelândia, Diamantino, Alto Araguaia, Serra Pelada e Aripuanã em Juina (Mato Grosso); Diamantina, 
Cerro, Conceição, São João da Chapada, Sopa, Bom Sucesso, Cocais, cabeceiras dos rios Doce e São Francisco, alto 
Jequitinhonha, Paracatu, Bambuí, Canastrão, Estrela do Sul, Romaria, Coromandel, Patos de Minas, Uberaba, 
Sacramento, Carmo do Paranaíba, S. Francisco, Conceição do Capão Redondo, Vargem Bonita e Capetinga (MG); 
cabeceiras dos rios Tibagí, Pitangui das Cinza, Yapó, Jaquariaiva e Jordão (PR); Gilbués (Piauí); rios Ji-Paraná e 
Barão de Melgaço (RO); serra do Tepequém e nos rios Quinã e Suapi (Roraima); e região de Franca (SP).  Diamantes 
famosos: Koh-i-Noor (brilhante oval da coroa inglesa que pesava 186 quilates e atualmente pesa 106); Florentino ou 
Toscano (procedente do tesouro de Carlos o Temerário, possui 139 quilates); Gran Mongol (793 quilates); Excelsior 
(971,75 quilates); Cullinam (3024,75 quilates, foi partido em 105 peças, sendo que as duas maiores pesam 
respectivamente 515 e 309 quilates); Hope, diamante azul (44 quilates); Vede de Dresda (40 quilates, 119 bruto); 
Estrela do Sul (255 quilates); Presidente Vargas (726 quilates), Santo Antônio (602 quilates), Goiás (600 quilates?).  
 
Termos relacionados: Quilate: peso equivalente a 199 miligramas. Quilate métrico: peso ou massa de dois decigramas. 
Cabe ressaltar que o termo quilate também é usado para referir-se ao teor de ouro em uma liga metálica, expresso em 
24 avos da massa da liga. Brilhante: tipo de lapidação com 58 faces a mais comum para esse mineral e denominação 
erroneamente usada como sinônimo de diamante. Satélite de diamante: minerais que ocorrem junto com o diamante 
que foram gerados em grande profundidade nas rochas que trouxeram o diamante para a superfície. Formas: minerais 
que são encontrados junto com o diamante e que são usados como guia de prospecção pelos garimpeiros, a maioria é 
denso e colorido. 

 

Variedades: Astrolita - nome comercial de diamante sintético usado como gema produzido na Suíça. Do grego aster 
(estrela) + lithos (pedra). Djimlita, Gemolita - nomes comerciais de diamantes sintéticos usados como gema produzidos 
na Suíça. Balas - agregado de pequenos diamantes de forma aproximadamente esféricas, denso e duro, altamente 
coerentes, usado para fins industriais. (sin. esferas de bort). Bort - diamante em pedaços informes e com impureza que, 
não podendo ser aproveitado como gema, é usado para ferramentas de corte e perfuração ou, em pó, para lapidação e 
polimento (do próprio diamante inclusive). Provavelmente do holandês boort; talvez do francês bourt (bastardo), por sua 
qualidade inferior. Framesita - var. de bort preto com pequenos pontos brilhantes devidos provavelmente à presença de 
inclusões de diamante. Stewartita - var. fibrosa de bort, com ferro e magnésio, de cor cinza-aço, encontrado nas minas 
de diamante de Kimberley (África do Sul). De Stewart, mina de Pala, Califórnia (EUA) onde foi descoberto. Carbonado - 
var. de diamante de qualidade inferior (2 a 4% de impurezas), formado por pequenos cristais naturalmente cimentados, 
encontrado no Brasil, de cor negra e usado em ferramentas de corte e perfurações. (sin. lavrita). De carbono. Yag – 
nome comercial de óxido de ítrio e alumínio produzido em laboratório na Suíça. É usado como imitação do diamante, 
possui Dureza entre 8-8,5, densidade relativa 4,55 g/cm3 e n = 1,833. Termo derivado de ítrio (Y) + alumínio + granada, 
por sua composição - Al5(YO4)3. 

 

Usos: é usado em joalheira (gema), ferramentas de corte, brocas, abrasivos, serras diamantadas, fios diamantados, 
“canetas” para cortar vidro, etc. O diamante sintético de uso industrial (45%), natural industrial (25%) e gemológico 
(30%) compõem o uso do mineral. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Aka, E. Z. & Straumanis, M. E. 1951. Precision determination of lattice parameter, coefficient of thermal expansion and 

atomic weight of carbon in diamond. Journal of the American Chemical Society, 73, i.p. 5643. 

 

Betejtin, A. 1970. Curso de Mineralogia (2º edición). Traduzido por L. Vládov. Editora Mir, Moscou, Rússia. 739 p. 
 

Betekhtin, A. 1964. A course of Mineralogy. Translated from the Russian by V. Agol. Translation editor A. Gurevich. 
Peace Publishers, Moscou, Rússia. 643 p. 
 

Branco, P. M. 1982. Dicionário de Mineralogia (2º edição). Editora da Universidade (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul), Porto Alegre, Brasil. 264 p. 
 

Branco, P. M. 2008. Dicionário de Mineralogia e Gemologia. Oficina de Textos, São Paulo, Brasil. 608 p. 
 



 

GUILLERMO RAFAEL B. NAVARRO, ANTENOR ZANARDO, CIBELE CAROLINA MONTIBELLER, 

THAIS GÜITZLAF LEME. (2017) 

Livro de referência de Minerais Comuns e Economicamente Relevantes: 

ELEMENTOS NATIVOS. 

Museu de Minerais, Minérios e Rochas “Prof. Dr. Heinz Ebert” 

 

4 
Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução. 

Para solicitar autorização de uso ou reprodução, entrar em contato com o Museu Heinz Ebert através do site www.museuhe.com.br 

 

Dana, J. D. 1978. Manual de Mineralogia (5º edição). Revisto por Hurlbut Jr., C. S. Tradução: Rui Ribeiro Franco. 
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, Brasil. 671 p. 
 

Deer, W. A., Howie, R. A., Zussman, J. 1981. Minerais Constituintes das Rochas – uma introdução. Tradução de 
Luis E. Nabais Conde. Fundação Calouste Gulbenkian, Soc. Ind. Gráfica Telles da Silva Ltda, Lisboa, Portugal. 558 p. 
 

Gribble, C. D. & Hall, A. J. 1985. A Practical Introduction to Optical Mineralogy. George Allen & Unwin (Publishers) 
Ltd, London. 249 p. 
 

Gribble, C. D. & Hall, A. J. 1992. Optical Mineralogy Principles and Practice. Chapman & Hall, Inc. New York, USA. 
303 p. 
 

Heinrich, E. W. 1965. Microscopic Identification of minerals. McGraw-Hill, Inc. New York, EUA. 414 p. 
 

Kerr, P. F. 1965. Mineralogia Óptica (3º edición). Traducido por José Huidobro. Talleres Gráficos de Ediciones 
Castilla, S., Madrid, Espanha. 432 p. 
 

Klein, C. & Dutrow, B. 2012. Manual de Ciências dos Minerais (23º edição). Tradução e revisão técnica: Rualdo 
Menegat. Editora Bookman, Porto Alegre, Brasil. 716 p. 
 

Klein, C. & Hulburt Jr., C. S. 1993. Manual of mineralogy (after James D. Dana) (21º edition). Wiley International ed., 
New York, EUA. 681 p. 
 

Klockmann, F. & Ramdohr, P. 1955. Tratado de Mineralogia (2º edición). Versión del Alemán por el Dr. Francisco 
Pardillo. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, Espanha. 736 p. 
 

Leinz, V. & Campos, J. E. S. 1986. Guia para determinação de minerais. Companhia Editorial Nacional. São Paulo, 
Brasil. (10º edição). 150 p. 
 

Navarro, G. R. B. & Zanardo, A. 2012. De Abelsonita a Zykaíta – Dicionário de Mineralogia. 1549 p. (inédito). 
 

Navarro, G. R. B. & Zanardo, A. 2016. Tabelas para determinação de minerais. Material Didático do Curso de 
Geologia/UNESP. 205 p. 
 

Nesse, W. D. 2004. Introduction to Optical Mineralogy (3º edition). Oxford University Press, Inc. New York, EUA. 348 
p. 
 

Palache, C.; Berman, H.; Frondel, C. 1966. The System of Mineralogy of James Dwight and Edward Salisbury 

Dana. Volume I Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley & Sons, Inc. New York, EUA. (70º edição).  834 
p. 
 

Sinkankas, J. 1964. Mineralogy for Amateurs. Van Nostrand Reinhold Company, New York, EUA. 585 p. 
 

Uytenbogaardt, W. & Burke, E. A. J. 1971. Tables for Microscopic Identification of Ore Minerals. Elsevier Scientific 
Publishing Company. Amsterdam, Holanda. (2º edição). 430 p. 
 

Winchell, A. N. 1948. Elements of Optical Mineralogy: an introduction to Microscopic Petrography, Part II. 

Descriptions of Minerals (3º edition). John Wiley & Sons, Inc., New York (3º edition). 459 p. 
 

Wyckoff, R. W. G. 1963. Crystal Structures, 1, Second edition. Interscience Publishers, New York, New York, p. 7-83. 

 

sites consultados: 
www.handbookofmineralogy.org 
www.mindat.org 
www.mineralienatlas.de 
http://rruff.info 
www.smorf.nl 
www.webmineral.com 

 


