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Introdução
O diamante é um mineral composto por átomos de 
carbono arranjados em estrutura cúbica cristalina 
densa e é originado em condições de alta pressão, 
encontradas no manto da Terra. É o mineral com 
maior dureza encontrado na natureza e, devido a 
suas propriedades cristalinas únicas, tem alto valor 
comercial como gema. Há dois tipos principais de de-
pósitos diamantíferos: depósitos primários, represen-
tados principalmente por rochas kimberlíticas minera-
lizadas, e depósitos secundários, que são originados 
a partir do retrabalhamento dos depósitos primários. 
Os diamantes são divididos em duas categorias prin-
cipais: gema e industrial O preço do diamante gema 
é determinado pela cor, transparência, lapidação e 
peso. Os diamantes industriais são aqueles que, pe-
las suas características de cor, pureza, dimensão ou 
forma, não reúnem os atributos necessários para que 
possam ser utilizados como joia.
O Brasil, cuja produção tradicionalmente derivou de 
fontes secundárias, iniciou, em 2016, a produção de 
diamantes a partir de rocha primária no projeto Braú-
na, da Lipari Mineração, em Nordestina, na Bahia. 
Espera-se que esse empreendimento seja um marco 
para impulsionar novas descobertas e novos projetos 
no país, com um cenário de crescimento da produção 
de diamantes se tornando realista.
Em 09 de outubro de 2003, por meio da Lei nº 10.743, 
o Brasil aderiu ao Sistema de Certificação do Proces-
so de Kimberley (SCPK), que é um mecanismo inter-
nacional cujo objetivo é evitar que diamantes ilegais 
possam financiar conflitos armados e desacreditar o 
mercado legítimo de diamantes brutos.

Histórico
As primeiras indicações do potencial diamantífero do 
Brasil remontam ao início da colonização, com relatos 
da ocorrência de minerais semelhantes ao diamante 
desde cerca de 1576 (Svisero et al., 2017); entretanto, 
a data exata da primeira descoberta ainda é objeto de 
debate. De acordo com Barbosa (1991), o primeiro 
exemplar foi descoberto em 1714 na região do Arraial 
do Tijuco, atual Diamantina (MG), e a oficialização da 
descoberta de diamantes à metrópole ocorreu apenas 
em 1729 (Svisero et al., 2017).
Após a descoberta no Arraial do Tijuco, a ocorrência 
de diamantes foi reportada em outros locais da co-
lônia, como na região dos rios Claro e Pilões, atual 
estado de Goiás, em 1733 (Leonardos, 1959), em Dia-
mantino, no Mato Grosso, em 1746 (Abreu, 1973) e na 
região do rio Tibagi, no Paraná, em torno de 1755. Em 
1770, foram descobertas ocorrências diamantíferas na 
região de Abaeté, oeste de Minas Gerais, e, nos anos 
seguintes, Coromandel, Estrela do Sul e Romaria, essa 
última em 1867 (Hussak, 1891; Coelho, 2010). A partir 
das primeiras descobertas, no início do século XVIII, 
o Brasil se tornou o principal produtor mundial de 
diamantes, posição anteriormente ocupada pela Índia.
Em torno de 1830 e 1840, foi iniciada a produção 
na Chapada Diamantina e no rio Mucugê, ambas na 
Bahia. Com a descoberta dos depósitos primários de 
Kimberley, na África do Sul, em 1871, a produção bra-
sileira deixou de dominar o cenário mundial.
A partir da década de 1960, houve uma intensa ati-
vidade de pesquisa mineral para o diamante no Bra-
sil, com foco na descoberta de depósitos primários, 
tendo em vista que, até então, só havia registro de 
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PAISES
PRODUÇÃO

2016 (CT) (%)

Rússia 40.322.030,00 30,08%

República Democrática do Congo 23.207.443,46 17,31%

Botsuana 20.501.000,00 15,29%

Austrália 13.957.722,00 10,41%

Canadá 13.036.449,00 9,72%

Angola 9.021.467,07 6,73%

África do Sul 8.311.674,00 6,20%

Zimbábue 2.102.873,49 1,57%

Namíbia 1.717.658,20 1,28%

Serra Leoa 549.086,20 0,41%

Lesoto 342.014,16 0,26%

Tanzânia 241.668,86 0,18%

Brasil 183.515,69 0,14%

Outros 576.083,47 0,43%

TOTAL 134.070.685,60 100,00%

TABELA 01 – PRODUÇÃO MUNDIAL DE DIAMANTES EM 2016

Fonte: Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) – Annual Global Summary 2016.

diamantes em fontes secundárias. Nesse esforço pros-
pectivo, diversos corpos kimberlíticos foram identifi-
cados; porém, estéreis ou sem viabilidade econômica. 
Em 1974, foi descoberto o kimberlito Canastra 1, em 
São Roque de Minas, na região da serra da Canastra, 
Minas Gerais e, em 1989, a empresa De Beers de-
terminou a ocorrência de diamantes em quantidades 
econômicas nesse corpo (Chaves et al.2008); entre-
tanto, atualmente, seu aproveitamento está em confli-
to com área de preservação ambiental. 
Ao longo da década de 1990, foram descobertos, pela 
empresa De Beers, diversos corpos kimberlíticos na 

região de Nordestina, na Bahia, os quais constituem o 
Campo Kimberlítico Braúna. Em 2015, a empresa Lipa-
ri Mineração obteve a concessão de lavra para o kim-
berlito Braúna 3, que entrou em produção em 2016, 
correspondendo, assim, a uma das primeiras minas de 
diamante em corpo primário na América do Sul.
Em 2015, foi aprovado o relatório final de pesquisa 
para o corpo Carolina-1, da empresa Cacoal Explora-
ção Mineral Ltda, em Espigão do Oeste, Rondônia e, 
atualmente, a empresa Five Star Diamonds está con-
cluindo a etapa de pesquisa em corpo kimberlítico na 
região de Catalão, em Goiás.
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Figura 1 - Produção brasileira de diamantes em quilates para o período 2010 - 2016.
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Além do crescente interesse na prospecção de depó-
sitos primários, impulsionado pela entrada em pro-
dução do projeto Braúna, o Brasil possui grande po-
tencial para depósitos secundários e sua ocorrência 
é amplamente distribuída pelo território brasileiro. 
Em Minas Gerais, são conhecidos depósitos secun-
dários em diversas partes do estado, com destaque 
para as bacias dos rios Jequitinhonha e Paranaíba e, 
em menor escala, dos rios São Francisco, Grande e 
Doce. No estado do Mato Grosso, destacam-se as re-
giões de Juína, que corresponde ao principal produ-
tor do estado, Chapada dos Guimarães, Paranatinga, 
Nortelândia, Diamantino, Poxoréu, Barra do Gar-
ças, Alto Paraguai, Guiratinga e Alto Araguaia. Na 
Bahia, destaca-se a região da Chapada Diamantina, 
nos municípios de Mucugê, Andaraí, Lençóis, Rio 
de Contas, Piatá, Barra do Mendes e Xique-Xique. 
Ressaltam-se, também, as regiões do rio Uraricoera, 
em Roraima; Espigão do Oeste e Reserva Roosevelt, 
em Rondônia; Itaituba, no Pará; Gilbués, no sul do 
estado do Piauí; Aragarças e Torixoréu, em Goiás, e 
do rio Tibagi, no Paraná.

Produção de diamante no Brasil
A produção brasileira de diamantes, em 2016, foi 
de 183.515,69 ct, o que corresponde a uma alta de 
476,1% em relação ao ano anterior. Esse resultado 

posiciona o Brasil como o 13º produtor mundial de 
diamantes brutos, respondendo por 0,14% do total. O 
topo do ranking é ocupado pela Rússia que, em 2016, 
registrou uma produção de 40.322.030,00 ct, equiva-
lente a 30,08% da produção global (Tabela 01).
O significativo aumento da produção brasileira em 
2016 é consequência do início das operações da 
mina Braúna 3, na Bahia (Figura 01), que colocou 
o município de Nordestina como o principal produ-
tor brasileiro, respondendo por 64,24% do total, e 
elevou a participação do segmento empresarial para 
85,71%, com apenas 14,29% da produção brasileira 
sendo provenientes de áreas de permissão de lavra 
garimpeira. O segundo maior município produtor é 
Juína, no Mato Grosso, cuja produção é caracterizada, 
principalmente, por diamantes industriais e, em 2016, 
respondeu por 26,74% da produção nacional. Ape-
sar de não figurar entre os principais produtores em 
quantidade, os diamantes de Minas Gerais, em espe-
cial das regiões de Coromandel e Romaria, possuem, 
em geral, boa qualidade para gema, atingindo altos 
valores em US$/ct.
Em 2016, o Brasil exportou 130.526,20 ct de diaman-
te, totalizando US$ 36.615.951,83. O principal destino 
das exportações brasileiras, em função do valor, fo-
ram os Emirados Árabes Unidos, seguidos pelos Esta-
dos Unidos e a União Europeia. 


