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A região de Coromandel (MG) se destaca no cenário dos depósitos diamantíferos do Brasil pela 
descoberta com notável regularidade de diamantes “gigantes”, isto é, aqueles de pesagem 
próxima ou maior que 100ct. Neste contexto, o Rio Santo Antônio do Bonito, um afluente do Rio 
Paranaíba situado cerca de 20km a leste de Coromandel, impressiona em particular por nele 
terem sido achados sete dos doze maiores diamantes brasileiros divulgados: Presidente Vargas 
– 726,7ct (1o); Santo Antônio – 602,0ct (2o); Darcy Vargas – 460,0ct (5o); Coromandel IV – 
400,5ct (8o); Diário de Minas – 375,0ct (9o); Bonito I – 346,0ct (11o); Vitória II – 328,0ct (12o); 
além de outras dezenas de pedras gigantes. Não obstante tal importância, são ainda escassos 
os estudos acadêmicos que envolvam o problema da origem desses diamantes. Duas principais 
hipóteses, antagônicas, procuram explicar a questão. (1) A mais antiga, acredita que os 
diamantes gigantes junto com outros menores se originaram de kimberlitos e/ou rochas 
parentais cretácicas, intrusivas no complexo metassedimentar aflorante na própria região. Tal 
hipótese pode ser desdobrada em duas linhas; uma advogando que pipes férteis ainda estão 
para ser encontrados e, outra, que os mesmos já foram erodidos até seus níveis críticos de 
esterilidade. (2) Na segunda hipótese, mais complexa, propõe-se que os diamantes teriam 
origem no Cráton São Francisco (a leste) no Pré-Cambriano, sendo transportados por geleiras 
para a região durante o Neoproterozóico, no evento geológico conhecido como “Glaciação 
Jequitaí”. Assim, nesta hipótese os diamantes gigantes do Rio Santo Antônio teriam sua fonte 
nos metadiamictitos do Grupo Ibiá, de suposta origem glaciogênica, não descartando porém que 
pedras menores pudessem vir de outras fontes presentes na mesma região. Estudos que estão 
sendo desenvolvidos sob a coordenação do primeiro autor, têm objetivado testar, com base na 
mineralogia das populações de diamantes locais, além de estudos tectônicos sobre sequências 
pré-cambrianas e sedimentológicos sobre as sequências cretácicas, a validade de uma ou outra 
destas hipóteses. Em termos geológico-prospectivos, a região é pouco “atrativa” para a 
ocorrência de pipes férteis – inserida em faixa móvel – em desacordo com a Regra de Clifford. 
Não obstante, pelo menos dois pipes mineralizados são conhecidos, o “Três Ranchos-4” e o 
“Canastra-1”, embora não sejam divulgados dados precisos sobre teores e faltem estudos 
geomorfológicos dirigidos à compreensão do nível erosional da região. Além disso, depósitos 
glaciogênicos como os existentes na própria calha do Rio Santo Antônio, são difíceis de serem 
comprovados como diamantíferos. Em termos mineralógicos, diamantes gigantes e diamantes 
menores possuem características muito semelhantes (em particular o alto grau de dissolução 
dos cristais), indicando uma provável fonte comum. Esses dados resumem a complexidade do 
tema, entretanto, pode-se assumir que a integração dos estudos geológicos regionais com os 
puramente mineralógicos do diamante, ainda escassamente abrangidos e ora em andamento, 
pode representar um razoável avanço para o entendimento da questão.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


