
1-76a 
 

Conferência do Prof. CLAUDE HENRI GORCEIX 

 

A³EM - SEMOP-BH 
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro 
Preto em BH. 

Informativo Nº 76 - Extra – Janeiro de 2013 
40 anos da SemopBH  

 

31ª Diretoria da SEMOP BH 2013 – Eleita em 05/Dez/2012. 
Presidente – Floriano Garcia Costa – Turma 1964  
1° Vice – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974 
2° Vice – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
3º Vice  – Lázaro de Freitas, Turma 1963 
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964 
2° Secretário – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 
Tesoureiro –  João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964 
Diretor Social –  José Carlos Bicalho, Turma 1976 
Diretor Social Adjunto – Haylton Aloise, Turma 1975 

Conselho de ex-Presidentes:  
Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima,Turma 1948 
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951  
2ºVice-Presidente: Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951 

 

 

Escola de Minas da UFOP 

“DIAMANTES E PEDRAS PRECIOSAS DO BRASIL” 

Conferência do Prof. CLAUDE HENRI GORCEIX 

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE -1882 

LA REVUE SCIENTIFIQUE – TOME III – PARIS - 1882 

PAGE 553 à 561 

Tradução: José de Matos Neto, Turma 1964 

 

 

Apoio: Mapear Engenharia e Geologia Ltda 

Digitação: Maria Fernanda Ponciano Rietra Ferreira 

 

 

 



2-76a 
 

Conferência do Prof. CLAUDE HENRI GORCEIX 

 

 

 

Senhoras e Senhores, 
 
 É certamente uma temeridade de minha parte tomar a palavra neste recinto onde 
tantos mestres da ciência já se fizeram ouvir. Sou apenas um viajante que vem de longe lhes 
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contar o que viu; procurarei, fiquem certos, desmentir um provérbio bem conhecido de todos, 
que peço permissão de não citar.  A história dos terrenos diamantíferos do Brasil, mesmo 
ainda incompleta, oferece, creio eu,um interesse bastante grande para me autorizar a lhes falar 
dela hoje, apesar de minha insuficiência. 
 A descoberta das jazidas de diamantes do Cabo, onde essa pedra preciosa ocorre em 
extraordinária abundância, com a extração se elevando a mais de 2 milhões de quilates em 
1881, parece ter feito esquecer que, há alguns anos apenas, o imenso e magnífico império do 
Brasil, que cobre quase a metade da América do Sul, tinha o monopólio dessa pedra preciosa, 
como tem ainda o dos cristais mais bonitos. 
 Havia mesmo a esperança de que o estudo daquelas rochas verdes ofíticas, no meio 
das quais ele se encontra disseminado, permitiria determinar sua origem e sua localização 
primitiva. 
 Infelizmente, hoje está fora de dúvida que esses magníficos cristais, encastados na 
rocha, já existiam quando esta, vindo das profundezas da terra, os trouxe com ela e os levou 
para onde os exploramos atualmente. 
 Portanto, a menos de descobertas, no Cabo, de ocorrências de naturezas diferentes, é 
no Brasil que devemos procurar a solução da questão da ocorrência primitiva, de origem e do 
modo de formação do diamante, problema triplo que, até o momento, parece um desafio 
lançado a todos que se ocupam da geologia e da mineralogia. 
 Os pontos onde o diamante foi e ainda é explorado no Brasil são numerosos. Os 
senhores os verão indicados em vermelho nesse mapa, nas províncias da Bahia, Goiás, Mato 
Grosso, Paraná e sobretudo Minas Gerais. Exceto nesta última província e na Bahia, eles 
ocorrem apenas em trabalhos isolados de catadores de diamante, os “garimpeiros” do Brasil, 
que vão, com uma bateia de madeira na mão, lavar as areias dos cursos d’ água. 
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Em Minas Gerais, as principais explorações se agrupam ao redor da cidade de 
Diamantina, verdadeira capital dos terrenos diamantíferos, situada quase no meridiano do Rio 
de Janeiro, a cerca de 800 quilômetros da costa. 
 Outros distritos, como os de Bagagem, Abaeté, Grão Mogol, Cocais, fornecem também 
pequena quantidade de diamantes.  
 Vou me ocupar especialmente das jazidas de Diamantina. É inútil falar-lhes das outras; 
todas mostram, do ponto de vista geológico e mineralógico, semelhança grande o bastante 
para que o estudo de uma dê ideia exata das demais. Permitam-me, entretanto, lhes dizer em 
algumas palavras a situação topográfica e o aspecto da região que vamos estudar. 
 É uma região, não a descobrir, mas a tornar conhecida, e ela bem o merece, esta onde 
lhes convido a me acompanhar. Nada de perigos a enfrentar, nem de peripécias emocionantes 
a temer ou a esperar; facilidades semelhantes às que teríamos, há alguns anos, para viajar de 
Bolonha a Florença pela rota dos Apeninos. A segurança é até maior. 
 Conta-se que no México havia necessidade de tropas do Exército para escoltar os 
comboios que transportavam até o litoral a prata das minas do interior e, mesmo assim, nem 
sempre elas evitavam a pilhagem. 
 No Brasil, nunca um único soldado ou agente de polícia foi empregado para tal serviço. 
Há quase dois séculos, muitas caravanas e muitos viajantes levaram até o Rio de Janeiro, dos 
pontos mais afastados do interior, fortunas em diamante ou em ouro, embaladas simplesmente 
em caixas de madeira; não há notícia de nenhum roubo feito em circunstâncias parecidas nas 
estradas atuais, que não passavam, cinquenta anos atrás, de simples trilhas no meio de 
florestas virgens! 
 As rochas são inicialmente xistosas; depois, nos arredores de Ouro Preto, capital da 
Província, aparecem os terrenos quartzosos, grés (*) e quartzitos. São eles que constituem o 
pico do Itacolomi e o enorme maciço do Caraça, semelhantes a faróis para nos guiar. 
 
(*) grés = arenito (Nota do tradutor) 
 

 Em seguida a mica branca ou verde dos quartzitos é substituída por palhetas de ferro 
oligisto (**) e, por muitas léguas a fio, a poeira do caminho e a  
calçada das ruas das cidades que atravessamos são formadas pelos mais belos minerais de 
ferro do mundo. Quartzo, mica e ferro oligisto não são em princípio elementos de solo muito 
fértil; entretanto, pela ação da umidade elevada, essas rochas se desagregam e se 
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decompõem. Nos locais que o homem não destruiu, desenvolve-se, sob a influência do clima 
favorável, uma das mais belas vegetações do mundo. Nos vales, mirtáceas de copas 
arredondadas, melastomáceas de grandes flores violáceas, palmeiras de ramos em penacho, 
caniços enormes e samambaias arborescentes dão à flora um caráter particular. Nas partes 
altas, ele vem de uma conífera de espécie própria do Brasil, a “Araucaria Brasiliensis”. 
 Estamos aqui na região do ouro, o caminho é marcado em toda parte por antigas 
minas; montões enormes de cascalho ajuntados nas margens dos cursos d’água nos mostram 
quão importantes foram os trabalhos de mineração dos quais só vemos os últimos vestígios. 
Não posso tratar aqui senão das minas de ouro que atravessamos, ao sair de Ouro Preto, em 
Morro Santana e Pitangui Pari, deixando a oeste a mais importante, a de Morro Velho. 
 As rochas são sempre as mesmas: xistos micáceos, quartzito com mica ou com ferro 
oligisto ou itabiritos. O aspecto da região também não muda, montanhas se sucedem a 
montanhas, todas arredondadas, com encostas suaves de um lado, cortadas a pique do outro, 
e, como seguimos quase a crista de separação das águas, temos que atravessar apenas 
simples regatos, fontes de todos os rios que vão formar o Rio Doce. Mas, depois de ultrapassar 
a cidade do Serro e transpor a alguns quilômetros ao norte uma cadeia de montanhas 
perpendicular à grande crista que seguimos, o aspecto muda totalmente. 
Diante de nós se estende um vasto platô onde a vista mal distingue algumas ondulações que 
se alteiam ao redor da cidade de Diamantina, cujos telhados vermelhos nos aparecem dentro 
de um buquê de verdura formando um oásis verde no meio do deserto que o cerca. 
 

(**) Ferro oligisto  = hematita (Nota do tradutor) 
 À direita, na direção leste, notamos um pico cujo cimo, envolto constantemente em 
nuvens, nunca foi atingido, menos por causa da altura, que não ultrapassa 2000 metros, que 
dos precipícios e cortes profundos, de paredes a pique, que impedem a passagem.  
 É o Pico do Itambé; os senhores o vêem delineado vagamente no último plano desta 
fotografia de Diamantina que projetamos sobre o quadro. 
 À esquerda, aparece uma montanha menos elevada, feita de um só bloco arredondado 
de quartzito granuloso, que lhe valeu o nome de “Pedra Redonda”. É ao redor desses dois 
picos que nascem, como podem ver no mapa que projetamos, os principais córregos que vão 
formar o Jequitinhonha, rio cujos cascalhos, até bem abaixo de Diamantina, sempre 
forneceram diamante. 
 As rochas quartzíticas dominam por toda parte, os xistos não aparecem mais senão a 
raros intervalos e em camadas finas. 
 Porém, essas rochas, das quais o quartzo em grãos constitui o elemento principal, são 
diferentes das que encontramos na região aurífera. São mais granulosas, muito pouco 
micáceas, passam a verdadeiros arenitos e suas camadas, geralmente inclinadas de poucos 
graus na direção leste, são muito menos deslocadas, menos metamórficas que as dos xistos e 
dos quartzitos com mica que elas recobrem e que formam uma pequena ilha sobre a qual se 
situa a cidade de Diamantina. 
 A esses quartzitos e arenitos se juntam, nas margens do Jequitinhonha e de alguns de 
seus afluentes, o Santa Maria e o Ribeirão do Inferno, verdadeiros “pudins” de calhaus rolados, 
cujas camadas horizontais são reencontradas na mesma região às margens do Paraúna, que 
lança suas águas no Rio das Velhas. 
 Os xistos e quartzitos de mica verde inferiores se apresentam ao redor de Diamantina 
e, por fragmentos, no fundo das ravinas em que corre o Jequitinhonha. Quartzitos, arenitos 
superiores ao precedente e conglomerados, assim são os terrenos, a que é preciso 
acrescentar os montes e diques de diorito que formam o solo dessa bacia diamantífera. 

Pág.554 

 O solo, em razão da natureza da rocha dominante, é coberto de uma camada de areia 
branca onde aparecem cristais brilhantes de quartzo, com facetas como se lapidadas, 
arrancados dos numerosos filões dessa substância que sulcam todas as camadas, qualquer 
que seja sua natureza. 
 Quanto à terra vegetal, em geral nem traço, exceto no fundo das ravinas recobertas 
pelos bosques da região aurífera. 
 Essas areias removidas pelas chuvas formam freqüentemente camadas horizontais 
que lembram uma praia da qual o mar acabou de se retirar e cujos “pudins” seriam os calhaus 
consolidados por um cimento silicoso. 
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 Na estação seca, algumas quilmérias de tronco nodoso, com a casca como a da 
corticeira, humildes melastomáceas de pétalas amarelas ou vermelhas, espôntias de caules 
retos e recobertos de penugem espinhosa, seriam bem poucas para esconder a aridez do solo. 
 Nada de campos cultivados; apenas, de longe em longe, raras habitações. 
Entretanto,em toda parte o solo é profundamente cavoucado e revirado, mais pela mão 
humana que pela ação dos elementos; o único produto que se pede à terra é o diamante.  
 Essa região forma uma vasta elipse cujo eixo maior, na direção norte-sul, teria cerca de 
80 quilômetros da cidade do Serro ao ribeirão de Caeté Mirim, e o outro mais de 10 
quilômetros, do Jequitinhonha até uma linha paralela ao Rio das Velhas, passando abaixo da 
aldeia de Paraúna e de Datas. Com efeito, ela está situada ao mesmo tempo na bacia desses 
dois cursos d’ água, e mesmo ao sul, um trecho ao redor da cidade do Serro pertence à bacia 
do Rio Doce. 
 Há diferenças capitais na distribuição das jazidas diamantíferas dessas bacias. 
 Na do Jequitinhonha, quase todos os cursos d’ água, por menores que sejam, são ou 
foram diamantíferos, desde suas nascentes até o ponto em que deságuam no rio. Nas bacias 
do Rio das Velhas e do Doce, cessam de produzir diamantes a certa distância de suas 
nascentes. 
 Devo assinalar ainda outra lei de distribuição do diamante nesses cursos d’água. Ele é 
sempre acompanhado de ouro em palhetas ou pequenas pepitas; mas, enquanto no centro da 
região diamantífera o diamante domina, as proporções se invertem à medida que avançamos 
para o leste, o ouro é mais abundante e logo, após a cidade do Serro, passa a ser a única 
substância preciosa nos cascalhos dos rios. 
 Foi lá que penetraram no início do século XVIII esses ousados aventureiros cujas 
bandeiras, à procura de ouro desde quase um meio século, haviam atravessado as montanhas 
e mergulhado nas florestas virgens da Serra do Espinhaço, combatendo as tribos de selvagens 
cujos últimos representantes vivem ainda miseravelmente nas margens do Rio Doce. 
 Muitas vezes, até 1729, eles haviam notado, no fundo das bateias em que lavavam as 
areias dos rios, cristaizinhos brilhantes aos quais não davam valor. O brilho, a dureza e a forma 
regular deles, como se fossem feitos à mão, certamente chamaram a atenção e vários os 
recolheram para usá-los como tentos em jogos.  
 Só o ouro tinha valor para eles. Nessa data, segundo a tradição menos incerta (1), um 
monge que tinha assistido à procura de diamantes na Índia, onde essa pedra era conhecida 
desde a mais alta antiguidade, reconheceu a natureza desses tentos. Comunicou sua 
descoberta a um certo Bernardo da Fonseca Lobo, que a transmitiu em seu nome ao governo 
português. Imediatamente o rei tomou posse de todos os terrenos em que a presença de 
diamantes havia sido reconhecida ou mesmo suspeitada. 
 Bernardo recebeu em recompensa o título de notário real e o comando das milícias da 
cidade mais importante da região. O nome do monge foi esquecido. Não creio que algum deles 
tenha ficado popular em Minas, porque essa descoberta, que lançou centenas de milhões no 
tesouro dos reis de Portugal, foi a origem do regime mais despótico que qualquer país já tinha 
suportado.  
 Os primeiros diamantes foram achados no cascalho dos ribeirões; são ainda esses 
“cascalhos” (expressão portuguesa usada em quase todas as línguas) que constituem as 
principais jazidas exploradas.  
 
(1) Memória do Districto Diamantino da Comarca do Serro. Província de Minas Gerais, pelo Dr. 
Joachim Felício dos Santos, obra muito interessante para consulta e é qual devo as minúcias 
históricas citadas. 
 Mas, há alguns anos, conhecem-se jazidas de natureza totalmente diferente, dispostas, 
como as minas dos outros metais, no interior das camadas de terreno, acompanhando-as em 
profundidade. 
 Os cascalhos diamantíferos ocupam, ou melhor, ocupavam, pois grande parte já se 
esgotou, não somente o leito de todos os cursos d’água, mas também se dispunham em 
camadas nos platôs e nos desfiladeiros das montanhas, em níveis que as águas, mesmo nas 
maiores cheias, não atingem hoje.  Eles apresentam um aspecto particular que nunca 
engana e olho de um mineiro experiente. Todavia, à primeira vista, como os senhores podem 
notar nestas amostras colhidas no local, e que com certeza contêm diamantes, eles se 
parecem com os pedregulhos de nossos rios. São formados de pedras roladas, de cores 
variadas, de forma quase sempre esférica. As espécies minerais que os constituem são muito 
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numerosas; já reconheci mais de trinta e estou ainda no início desse estudo. Não vou 
obviamente citar todos os nomes, limitando-me a indicar os mais importantes: quartzo, óxidos 
de titânio, ferro titanífero, turmalinas, fosfatos, fibrolita, ferro oligisto octaédrico, magnetita, etc.
 Os mineradores usam, para designá-las, nomes menos difíceis, mais pitorescos, mas 
também menos precisos. São os “ovos de pomba”, “favas”, “ossos de cavalo”, “agulhas”, 
“caboclos”, etc. A nomenclatura é tão completa quanto a nossa, e todo pesquisador de 
diamantes deve conhecê-la. Os outros minerais não tem a mesma importância; os que citei são 
os verdadeiros satélites do diamante, os que formam o real cortejo desta pedra preciosa.
 Com raras exceções, é certo encontrá-la em qualquer parte de Diamantina onde eles 
aparecem. Têm com o diamante uma relação tão íntima que se pode pensar desde já que os 
mesmos terrenos incluem suas ocorrências primitivas. Sua forma não deixa dúvidas sobre as 
causas dela. Foram arrastados pelas águas e submetidos a atritos que desgastaram suas 
arestas e arredondaram sua forma. Mas não basta um simples transporte, muitas vezes de 
algumas centenas de metros apenas, para transformá-los em bolas esféricas. Nem mesmo o 
diamante, o mais duro de todos os corpos, escapou a essa ação; encontram-se amostras das 
quais desapareceu inteiramente qualquer sinal de cristalização, e que tomaram a forma de 
pequenas bolinhas. 
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 Não só os cascalhos dos grandes rios, mas também os dos mais humildes regatos, 
mesmo a pouca distância de suas nascentes, apresentam, esses caracteres. É portanto 
impossível que eles não os devam sobretudo a atritos que sofreram nas anfractuosidades dos 
terrenos onde estavam retidos e animados de movimento de rotação em conseqüência de 
redemoinhos provocados pelas águas. 
 Mas, ao mesmo tempo em que se desgastavam, produziam no fundo dos rios um 
fenômeno análogo; daí a formação dessas numerosas cavidades redondas ou “marmitas de 
gigantes”, ‘caldeirões” dos catadores de diamante que encontramos a cada instante no leito 
dos rios de Diamantina. 
 Ocorre nessas cavidades um enriquecimento natural dos cascalhos; os elementos 
menos pesados foram levados pela água; as substâncias mais frágeis que o diamante, 
reduzidas a pó, foram carregadas pela correnteza. Aliás, há cento e cinqüenta anos que os 
mineradores consideram uma sorte grande o encontro de um desses caldeirões, hoje bem 
raros. Os do ribeirão do Inferno, do Jequitinhonha no seu curso superior, são célebres nos 
anais de Diamantina, com toda razão. 
 No Jequitinhonha, algumas centenas de metros acima da ponte da estrada de 
Diamantina, o curso d’ água é barrado por blocos enormes de diorito, através dos quais as 
águas perfuraram passagens subterrâneas.  
 Tendo sido o rio desviado em parte de seu curso, é possível penetrar nessas grotas, 
invadidas outrora pela água e cheias de cascalho de riqueza extraordinária.  
 As paredes da rocha são polidas como mármore bem trabalhado, o brilho dos archotes 
se reflete como sobre vidro e o visitante nota a cada momento furos cilíndricos tão regulares 
que se diriam feitos no torno de um oleiro hábil. 
 Há cerca de trinta anos, depois de pesquisas bem dispediosas, a descoberto de alguns 
desses “caldeirões” bastou para enriquecer a família dos dois associados que lideravam as 
buscas. 
 Segundo uma testemunha ocular, quando, iluminados por lâmpadas de  mineiro, eles 
entraram sob uma abóbada de blocos de diorito e tiraram a camada de areia estéril que cobria 
o cascalho de uma dessas cavidades, este se mostrou constelado de cristais da pedra preciosa 
e eles puderam, ali mesmo, encher os bolsos de diamantes!  
 No ribeirão do Inferno, um único “caldeirão” de alguns metros cúbicos produziu cerca 
de 8000 quilates de diamante. 
 Mas esses golpes de sorte, são, repito, cada vez mais raros e uma exploração regular 
não tem o direito de contar com eles, que só fazem entreter a febre de jogo que ataca os 
habitantes dos terrenos diamantíferos.  
 É fácil imaginar a potência dessa ação erosiva, cuja duração pode ser avaliada em 
muitos milhões de anos, mas que escapa à nossa cronologia habitual. Deve-se certamente a 
movimentos de levantamento, cujas direções oscilam em torno do eixo norte-sul, a maior parte 
da ravina onde corre o Jequitinhonha, bem como o esboço do sistema hidrográfico da região. 
Porém foram as águas que cavaram os leitos tão encaixados de paredes cortadas a pique, dos 
riachos tributários desse rio.  
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 A disposição quase horizontal das camadas de grés, de “pudins” que formam as 
margens do ribeirão do Inferno, do Paraúna, do Santa Maria, etc, os terraços que indicam os 
níveis sucessivos ocupados pelo fundo do leito não deixam nenhuma dúvida sobre a exatidão 
dessa assertiva.  
 A fotografia das margens de um curso d’água, o ribeirão do Inferno, que lhes mostro 
agora e que deverei lhes apresentar de novo daqui a pouco, pode dar uma noção dela. Os 
senhores vêem as bases das rochas horizontais que parecem cortadas a talhadeira, os 
diversos terraços que cercam as margens e, no fundo, o curso d’ água que já foi desviado para 
uma exploração. No início, por conseguinte, o fundo dos rios estava quase no nível do solo; 
com as chuvas, mesmo leves, eles transbordavam e seus cascalhos diamantíferos ficavam 
espalhados nos platôs, nas gargantas das montanhas. À medida que o leito se aprofundava, os 
transbordamentos se tornavam mais difíceis, os cascalhos só eram levados até pequenas 
distâncias, onde se acumulavam. Depois, a partir de certo momento, as inundações se 
tornaram impossíveis e o cascalho se depositou nos caldeirões, grotas e canais subterrâneos 
que o rio havia perfurado nas rochas onde corre. 
 Essa época pode ser relacionada com a que precedeu nossa era atual e que, na 
Europa, ficou caracterizada pelas ferramentas de pedra de que o homem se servia: 
ferramentas das quais foram achados exemplares nos terrenos diamantíferos. 
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 Depois, seja por elevação da cota, seja, o que é menos provável, por abatimento do 
platô central de Minas Gerais, o declive dos cursos d’ água diminuiu e, em vez de cavar o leito, 
eles o encheram em parte de depósitos movediços sem diamantes, o que continua a ocorrer 
atualmente. Nos platôs, às margens dos regatos, os cascalhos são bem menos ricos que nos 
rios; mas em qualquer caso, para extrair o diamante é preciso separá-lo, por lavagens 
metódicas, das substâncias estranhas em que ficou.  
 Com efeito, é bem raro que baste uma simples triagem manual; entretanto, podemos 
citar alguns fatos interessantes. 
 Em 1824, no meio de uma região deserta na parte inferior do platô de Diamantina, 
foram descobertas jazidas nas quais o diamante se achava espalhado no chão, apenas 
misturado com fragmentos de quartzo. Bastava, segundo a expressão popular, arrancar o 
capim para encontrar nas raízes da erva os cristais dessa pedra preciosa. 
 Foi encontrado à flor da terra um diamante de 28 quilates. A alguma distância de lá, eu 
mesmo vi, no ponto culminante da crista de separação das águas das duas bacias do 
Jequitinhonha e do rio das Velhas, o diamante se localizar em buracos no chão de algumas 
polegadas de fundo, não tendo quase outros acompanhantes além de enormes cristais de 
quartzo. 
 A alguns metros de distância, cavidades da rocha, mesmo contendo cristais 
semelhantes, não apresentavam nem traço de diamante. Os mineradores antigos atribuíam à 
intervenção de gênios bons a disposição das substâncias minerais em filões regulares que eles 
seguiam nas entranhas da terra.  Parece que em Diamantina uma fada má semeou o 
diamante no solo segundo seus caprichos, e nunca esses caprichos foram tão bizarros e tão 
variados. Forma apenas uma parte reduzida dos cascalhos, cujo teor varia muito. É 
impossível para mim descrever com minúcias as operações de lavagem dos cascalhos 
diamantíferos, que são totalmente manuais.  
 Numa primeira operação, os cascalhos são colocados, em parcelas de 80 a 100 quilos, 
em espécies de cochos ou tinas quadrangulares das quais três lados apenas são munidos de 
rebordos.  
Esses cochos são dispostos em grupos de dois, de quatro ou de seis, ao lado do reservatório 
d’ água de 40 a 50 centímetros de profundidade, sendo o fundo deles ligeiramente inclinado 
para o reservatório.  
 Um operário posto no reservatório à frente de cada cocho lança água com violência 
sobre os cascalhos, com ajuda da “bateia”, a gamela de madeira dos mineradores.  
 A argila e a areia muito fina são lavadas e ocorre uma classificação inicial: na parte 
superior sobram os pedaços grandes que são retirados imediatamente com a mão; o diamante 
se deposita nos cascalhos dos dois primeiros terços do cocho; a porção inferior é quase estéril. 
 A lavagem se completa em seguida com bateias um pouco mais profundas e mais 
cônicas que as dos garimpeiros de ouro. O operário põe cascalho nelas e acaba de enchê-las 
com água; em seguida, segurando-as acima de um reservatório, com a ajuda de movimento de 
rotação acompanhado de sacudidas verticais, ele faz uma classificação por ordem de 
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densidade, tendo o cuidado de agitar a massa com a mão de tempos em tempos. Para o ouro, 
o trabalho é fácil; como ele é mais pesado que as demais substâncias com que se apresenta, 
nós o achamos sempre no fundo da bateia. Tendo o diamante densidade cerca de três 
vezes e meia a da água, maior que a do quartzo e da turmalina, porém menor que a dos óxidos 
de ferro e de titânio, seus companheiros constantes, acaba se alojando na porção 
intermediária. O operário, após várias lavagens, tira, quase sem ver, as partes mais superficiais 
e, só depois de atingir um certo nível que o hábito o faz reconhecer de pronto, ele inclina 
ligeiramente a bateia para deixar uma fina camada de água e vê cintilar os cristais de 
diamante, retirados prontamente com os dedos. É nesse momento, sobretudo quando se 
trabalha com escravos infelizes, que a vigilância deve redobrar, pois não conheço habilidade 
igual à de encontrar o diamante que a de fazê-lo desaparecer se a fiscalização do guarda 
afrouxar por um instante.  
 Não preciso narrar aos senhores todas as astúcias utilizadas, das quais a menor 
consiste em engolir as pedras; devo porém constatar que, desde que os trabalhadores foram 
libertados, a fraude diminuiu muito. No regime antigo ela atingia mais de metade dos diamantes 
encontrados nos cascalhos.  
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Quando estes são localizados no leito dos rios, a exploração apresenta outra 
dificuldade. Como as margens desses cursos d’água são cortadas a pique e profundamente 
encaixadas, é impossível na maioria dos casos, a menos de despesas enormes que não 
compensam, cavar canais laterais para mudar o leito do rio. 
 Uma solução mais rápida e mais simples foi adotada. A fotografia que projetamos no 
quadro permitirá explicá-la em poucas palavras. 
 Como os senhores vêem, foi construída uma represa de pedra para barrar o rio; 
deixou-se no meio dela uma passagem para escoamento da água, enquanto se montava na 
margem um canal feito de pranchas, com 300 ou 400 metros de comprimento, suportado por 
escoras, cavaletes de madeira, ao longo das curvas do rio.  
 Logo que o canal fica pronto, a passagem é fechada rapidamente com a ajuda de 
fachinas, pedras e terra; a água se eleva, atinge o canal de pranchas, segue por ele e vai se 
lançar na outra extremidade, deixando seco o ponto onde se supõe existir, cobertos por areias 
estéreis, os preciosos cascalhos desses “caldeirões” que todo minerador vê constantemente 
em seus sonhos.   Algumas bombas, movidas por uma roda que os senhores 
notam aqui na ponta do canal, esgotam as águas de infiltrações. Trata-se agora de cavar 
rapidamente, retirar as areias estéreis e chegar ao cascalho diamantífero.  O tempo urge, 
com efeito; durante a estação seca, de maio a outubro, o rio se deixa controlar; mas com a 
chegada da menor tempestade ele se transforma em torrente à qual nada pode resistir, que 
arrasta barragens, rodas e canais. É, aliás, o que acontece, cinqüenta por cento das vezes, aos 
mineradores de diamante. Conheço alguns que refizeram três ou quatro anos seguidos os 
mesmos trabalhos, que a cada vez cheias súbitas vinham destruir sob seus olhares. Depois, 
bastou uma campanha feliz para compensá-los amplamente de seus gastos. Outros tiveram 
apenas o tempo de trabalhar poucos dias na camada rica, da qual alguns metros cúbicos 
renderam centenas de quilates de diamantes. 
 Mas também quantos não esgotaram seus recursos sem poder atingir essa terra de 
promissão!  
 
 Apesar dessa perspectiva, não se utilizam máquinas, carrinhos de mão, planos 
inclinados ou motores, mesmo se tendo à mão uma força enorme, fornecida pela queda d’ 
água do canal. 
 Algumas picaretas, algumas pás, alavancas para erguer os blocos de pedra e, como 
meio de transporte, trabalhadores que vão carregar na cabeça grandes bandejas de madeira 
que outros enchem de areia e pedras.  
 Nada mais pitoresco que essas enormes trincheiras das quais temos um exemplo à 
vista, onde se agita como num formigueiro uma nuvem de negros, correndo em bandos para 
receber suas cargas e as levando em grupos, entoando para se animarem cantos quase 
sempre em línguas da costa da África. A cavidade se aprofunda e aumenta em curvas 
sinuosas;um verdadeiro cacho humano se pendura às paredes das rochas, com ajuda de 
escadas as mais primitivas, e o trabalho continua com ardor febril. 
 De tempos em tempos, os responsáveis cravam longas hastes de ferro na areia. A 
festa é grande no dia em que a sonda, com um ruído particular que todos os mineradores 
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conhecem, anuncia que, abaixo das terras estéreis, existe o “cascalho” diamantífero! Mas 
também que decepção, como acontece muitas vezes atualmente, quando ela se detém sobre a 
rocha viva sem encontrar a camada diamantífera que operações do século passado já haviam 
retirado sem que as margens do rio tivessem conservado o menor sinal dessas explorações 
antigas! É mais um risco que os mineradores de diamante precisam correr. Essas jazidas de 
cascalho não são as únicas dessa região diamantífera. Os elementos minerais que as 
compõem foram extraídos de rochas mais antigas pela água, assim como as areias do Sena o 
foram dos terrenos que ele percorre, certamente. Mas quais são esses terrenos? Existem 
ainda, e não teriam sido inteiramente destruídos? 
 Para responder a essas questões, procurei determinar com cuidado o conjunto de 
minerais que denominei satélites do diamante, persuadido de que lá onde se achava sua 
ocorrência primitiva, lá também deveria estar a do diamante. Ora, ao redor de Diamantina e até 
a 30 quilômetros a oeste, as rochas dominantes são quartzitos com mica verde, com camadas 
de xisto da mesma natureza e idade que as dos terrenos auríferos.  
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Elas são atravessadas por numerosos filões de quartzo contendo óxidos de ferro, de 
titânio e turmalinas, cortejo do diamante nos cascalhos dos rios. É à destruição delas pelas 
águas que estes devem sua origem, e já podemos concluir que eles deviam conter a 
ocorrência primitiva do diamante. 
 O estudo da distribuição geográfica dos cursos d’ água diamantíferos nos leva à 
mesma conclusão.  
 Vemos com efeito, dando uma olhada no mapa, que é dessa zona que partem todos os 
cursos d’água cujos cascalhos foram os mais ricos em diamantes. Alguns, há já algum século, 
são ainda o local de explorações quase sempre frutuosas. 
 Dois fatos vieram confirmar essas deduções. A descoberta do diamante localizado em 
grés de mica verde, a 300 quilômetros de Diamantina, e a de camadas de argila provenientes 
de decomposição de xistos intercalados em quartzitos a 30 quilômetros a oeste daquela 
cidade, no mesmo ponto onde nascem os dois rios, o Pardo e o Caeté Mirim, célebres por suas 
riquezas nos anais dos mineradores. A ideia de que o diamante do Brasil se achava somente 
nos terrenos de aluvião estava tão enraizada que ninguém havia dado importância a essas 
descobertas, inicialmente. Elas me deixaram incrédulo até o momento em que pude constatar 
com meus próprios olhos a existência do diamante nas rochas originais. Não é meu objetivo 
aqui descrevê-las geologicamente;contento-me em lhes mostrar um fragmento de rocha 
contendo um diamante. As amostras são muito raras e os diamantes que elas trazem muito 
pequenos, infelizmente. Para torná-los visíveis, pelo menos para algumas pessoas, eles foram 
colocados em tubos nos quais foi feito o vácuo mais perfeito possível, inferior a um milionésimo 
de atmosfera. Sob a ação de uma corrente elétrica, o diamante brilha e a rocha permanece 
escura. Essa rocha é completamente diferente desses conglomerados que são apenas 
cascalhos consolidados por um cimento argiloso, conglomerados abundantes nos cursos d’ 
água e contendo freqüentemente diamantes encaixados no meio de outras pedras roladas.  
 A segunda ocorrência é muito mais importante e é explorada há mais de cinqüenta 
anos; mas, para os mineradores da região, representa ainda um canal profundo, leito de um 
antigo rio. Um exame simples dos trabalhos mostra como é falsa essa idéia. 
 Como os senhores observam na fotografia projetada no quadro, esses trabalhos 
ocupam uma trincheira profunda de mais de 200 metros de comprimento, com largura de 50 a 
60 metros e de profundidade quase igual.  Lembra, à primeira vista, as que são feitas em obras 
ferroviárias. A leste, suas paredes são cortadas a pique, a oeste descem com inclinação leve; a 
simples observação mostra que, para seguir a camada diamantífera, os mineradores são 
obrigados a avançar para o oriente ao mesmo tempo que descem em profundidade. Portanto, 
essas camadas não são horizontais, como o deveriam, ser se se tratassem de simples 
depósitos de aluvião. 
 O estudo delas foi fácil para mim; encontrei três, uma branca com quantidades 
consideráveis de cristais de quartzo; uma segunda, cinzenta, formada quase inteiramente de 
óxido de ferro; a terceira, a mais potente, de argila multicolorida, com teores apreciáveis 
desses mesmos cristais de rutilo e de ferro oligisto que já havia notado nos cascalhos dos rios. 
Todas são fortemente inclinadas para leste de cerca de 50°, intercaladas no meio de quartzitos 
micáceos, dos quais seguem as disposições, e, por conseguinte, formadas ao mesmo tempo 
que eles nas épocas mais recuadas dos tempos geológicos e que é dificílimo de definir por 
causa da ausência total de restos fósseis. A comparação delas com outros terrenos da bacia 
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do São Francisco, caracterizados pela presença de corais da Era Paleozóica, permite afirmar 
que elas ascendem no mínimo à época siluriana. Antes de mim, outros viajantes haviam 
notado essa ocorrência, e meu amigo o geólogo Orville- Derby a descreveu com cuidado, 
defendendo as idéias que apóio.  
 A lavagem dessas argilas se faz da mesma maneira que a dos cascalhos, e pude 
pessoalmente extrair diamantes delas, o que me permite afirmar que elas o contêm. Essas 
lavagens separam, perfeitamente cristalizados e sem marca de desgaste, os mesmos minerais 
que encontramos rolados e arredondados nas areias dos rios, e cujo aspecto exterior é 
totalmente diferente; são portanto os mesmos satélites, porém no local e achados ainda em 
sua ocorrência primitiva. Mesmo os diamantes de São João da Chapada são 
característicos; como os cristais de óxido de ferro e óxido de titânio, seus cantos são inteiros;  
suas faces rugosas e sua cor uniforme não sofreram modificação alguma devido ao atrito, 
nenhuma trituração de qualquer natureza.  
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Não se deve adotar a mesma conclusão para o diamante e não se deve admitir que ele 
se encontre, ele também, lá onde se formou? 
 É verdade que me foi impossível encontrá-lo no local, nos pequenos filões de quartzo 
que atravessam essas camadas, nos xistos mesmos cuja decomposição produziu argilas 
diamantíferas com esses mesmos cristais de ferro oligisto e de rutilo, e que nunca até agora o 
diamante foi visto aí antes das lavagens feitas com cuidado. 
 Mas existe apenas um diamante para um milhão de cristais de oligisto; mais de 12.000 
quilos de argila produziram dez diamantes pequenos pesando cerca de um quilate. Seria 
preciso muita sorte para perceber, mesmo com forte lupa, uma dessas pedras, do tamanho de 
uma cabeça de alfinete, no meio de um monte enorme de materiais estéreis. Obviamente, 
podem ser feitas objeções às conclusões que já apresentei. 
 Os terrenos onde se encontram os diamantes nem sempre estiveram no estado em 
que os vemos; não são rochas eruptivas vindas já formadas do interior da terra, elas provêm da 
destruição de camadas mais antigas e estiveram primitivamente no estado de lamas, areias e 
argilas; em seguida, por ações metamórficas, em que o calor, a pressão e o vapor d’água 
tiveram um grande papel, elas se consolidaram; novos elementos cristalinos se formaram aí e 
elas tomaram o aspecto que vimos hoje. Por que o diamante não proviria também desses 
terrenos primitivos? E então, em vez de ter resolvido o problema, teríamos apenas recuado a 
questão. 
 Porém, ações de trituração possantes o suficiente para reduzir a lama ou areia cristais 
de feldspato e de quartzo não teriam modificado também a forma dos diamantes, embotado 
suas quinas, desgastado sua superfície, uma vez que vemos que bastam atritos bem menores 
para produzir esses resultados nos cursos d’água? Poderia ainda responder às demais 
objeções que minha opinião pode levantar, e creio ter demonstrado que, como os óxidos de 
ferro e de titânio, as turmalinas, os fosfatos, seus fiéis companheiros, o diamante dos terrenos 
de aluvião de Diamantina procedem da destruição de filões de quartzo intercalados nas rochas 
paleozóicas dessa região. A associação contínua dessa pedra preciosa com os minerais me 
faz pensar que ela foi trazida, como eles, das profundezas da terra no estado de combinação 
volátil e que ela deve sua cristalização a uma dissociação produzida sob ação do calor e de 
pressão considerável. Mas qual é essa combinação volátil? 
 Para os óxidos de ferro e de titânio, conforme o que se passa nos vulcões, as 
experiências sintéticas do Sr Daubrée não deixam dúvida que eles tenham chegado no estado 
de cloretos e de fluoretos. Não ocorreria o mesmo com o diamante? Sua presença no interior 
de um cristal de anatásio viria apoiar essa hipótese. Aliás, enquanto não for descoberta a 
reprodução artificial do diamante, a única das pedras preciosas que escapou até agora dos 
esforços dos químicos, isso será uma simples hipótese, mas uma hipótese baseada na 
observação dos fenômenos naturais onde me guiei pela analogia, e que poderá talvez indicar o 
caminho para a descoberta dessa nova pedra filosofal. Longe de mim a idéia de ter resolvido 
esse problema; ficarei muito satisfeito se puder erguer uma ponta do véu que outros mais 
felizes e sobretudo mais hábeis rasgarão completamente, tenho a convicção. 
 A estimativa da quantidade de diamante produzido no Brasil é bem difícil de fazer. De 
1730 a 1739, o Rei de Portugal concedia a certo número de privilegiados o direito de explorar o 
diamante mediante uma capitação paga de acordo com o número de trabalhadores 
empregados. De 1739 a 1772, as jazidas foram entregues a verdadeiros contratadores que, na 
maior parte, ganharam com isso fortunas reais.  
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 O último, Francisco Fernandes de Oliveira, mesmo após pagar ao Marquês de Pombal, 
a título de restituição, 11 milhões de francos, deixou ao morrer quarteirões inteiros das cidades 
de Lisboa e do Rio de Janeiro, e mais de vinte fazendas no Brasil, onde as fazendas têm 
léguas quadradas de área! De 1773 a 1820, o Rei de Portugal mandou explorar os 
terrenos por sua própria conta; o governo brasileiro conservou esse regime por alguns anos, e 
hoje as jazidas de diamante estão submetidas a regulamentos que se aproximam mais ou 
menos dos que regem a extração das outras substâncias minerais. 
 De 1772 a 1793, o tesouro real recebeu 877.717 quilates de diamantes, cerca de 
38.000 quilates por ano. É preciso contar pelo menos outro tanto para 
os roubos e o contrabando. A produção anual em números redondos seria portanto de 80.000 
quilates. Se se admite essa média para um período total de 150 anos, chega-se ao número de 
12 milhões de quilates ou cerca de 2400 quilos, apenas o volume de 700 ou 800 litros! 
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 Quanto ao valor total, impossível avaliar mesmo de modo aproximado. Em geral, os 
diamantes do Brasil são pequenos; os de 15 ou 20 quilates são raros; só o Estrela do Sul, 
achado no oeste da província, merece ser citado. Este diamante pesava bruto 254,5 quilates; 
após a lapidação, seu peso baixou para 125 quilates. Achados iguais são, aliás, muito raros e 
conheço mineradores que há vinte anos lavam e relavam “cascalhos” de Bagagem, sem ter 
encontrado não um segundo Estrela do Sul, mas nem mesmo o menor diamante de valor; 
entretanto, eles estão longe do desespero de não ver seus sofrimentos coroados de sucesso 
um dia! 
 Em 1880, a produção total do Brasil não ultrapassou 16 quilos, cerca de 80.000 
quilates. Nesse ano as minas do Cabo produziram 2 milhões de quilates! Mas em termos de 
brilho e beleza, os diamantes do Brasil mostram nítida superioridade, o que faz considerá-los 
às vezes como brilhantes antigos provenientes da Índia. Cristalizados, como podem ver, 
apesar das formas regulares derivadas do cubo sob as quais se apresentam, os diamantes 
brilham pouco. Colocados em tubo onde se fez o vácuo, sob a ação de uma corrente elétrica, 
eles se iluminam em cores verdes, amarelas, azuis e lançam fogos como se fossem 
incandescentes. Lapidados em brilhantes e em rosas, apresentam um brilho que não preciso 
descrever. Também não me cabe contar a história dessa lapidação na qual, pela disposição 
das 64 pequenas facetas, os raios de luz que atingem o cristal saem fortemente refratados e 
concentrados em um único feixe. Outrora a Holanda tinha o monopólio dessa indústria; hoje, 
após várias experiências e graças aos esforços patrióticos do Sr Roulina, a quem devo, aliás a 
possibilidade de mostrar aos senhores os exemplares mais brilhantes dos diamantes do Brasil, 
ela está em plena prosperidade na França. As fotografias que projetamos no quadro mostram a 
série de operações necessárias para dar ao diamante uma lapidação perfeita do modo mais 
econômico possível. Vejam o “clivador” que, após riscar com outro diamante a pedra da qual 
deseja eliminar um defeito, aplica nela um golpe seco e retira dela um fragmento fino paralelo a 
planos naturais de clivagem bem conhecidos dele. Depois, é o “desbastador” que, atritando 
dois diamantes um contra ou outro, esboça a forma a dar a eles; enfim, os senhores vêem o 
disco  animado de movimento rápido de rotação coberto de pó de diamante, sobre o qual o 
lapidário coloca sucessivamente o cristal  nas posições que correspondem às 64 faces que 
deve ter. Retive a atenção dos senhores sobre o diamante, e agora mal tenho tempo de dizer 
algumas palavras sobre outros minerais, para os quais mantive por tradição o nome de pedras 
preciosas. Com efeito, a moda decretou, há anos, que eles não mereceriam mais essa 
designação e, se não soubesse que suas sentenças admitem apelação, não os teria nem 
mesmo citado. Topázios, berilos, águas marinhas, cimofânios (***), granadas, ametistas e outras 
ainda mais desprezadas abundam em torno do platô central de Minas. Os topázios, cuja cor 
amarelo âmbar os senhores conhecem, mas que muitas vezes apresentam naturalmente cores 
que lembram as dos rubis, são encontradas em quantidade nos arredores de Ouro Preto, 
capital da Província de Minas Gerais. Esta cidade pode ser considerada o centro do distrito 
aurífero, como Diamantina o é da região diamantífera. A cidade deve sua origem e seu nome 
às minas de ouro entre as quais está localizada. Suas ruas se dispõem ao longo de ravinas 
cavadas para seguir filões auríferos; antigas galerias lhe servem de catacumbas e de 
aquedutos! Em seus subúrbios, os topázios se misturavam ao ouro nas areias dos riachos. 
Sete ou oito jazidas dessas pedras foram exploradas no início do século, época em que, 
apesar de sua cor ou talvez por causa dela, a moda as adotava. Lapidadas como diamantes, 
elas brilham, mas sem fulgor; a luz diurna não as favorece mais que a do gás. Todavia creio 
que é em sua abundância e seu valor pouco elevado que devemos procurar seu maior inimigo, 



12-76a 
 

Conferência do Prof. CLAUDE HENRI GORCEIX 

 

porque sua coloração quente e alegre é bem superior aos tons verdes, azuis, quase 
descorados, de outras pedras mais apreciadas que elas, mas também muito mais raras.Alguns 
trabalhos me permitiram retirar de apenas uma jazida, a de Boa Vista, grande quantidade de 
topázios, dos quais os que os senhores examinam não representam senão uma parte ínfima. 
 
(***) – Cimofânio: olho de gato, variedade de crisoberilo (Nota do Tradutor) 
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 Verifiquei, além disso, que, nessas jazidas, os topázios ocupam verdadeiros filões, 
relacionados com a erupção  de certas rochas dessa região. São acompanhados de uma série 
de minerais, entre os quais reconhecemos os óxidos de ferro, os óxidos de titânio, o quartzo e 
o euclásio, satélites do diamante. 
 A jazida de Boa Vista apresenta, como as outras, a maior analogia com a de São João 
da Chapada, que a localização no meio das mesmas rochas, dentro do mesmo horizonte 
geológico, torna ainda mais completa. 
 A formação dos topázios pela ação de agentes fluoretados, dos quais eles contêm 
ainda quantidades apreciáveis, pode ser admitida também como certa, sobretudo depois que 
recebeu a sanção de experiências sintéticas. 
 As demais pedras coradas provêm de uma região inteiramente diferente, localizada a 
400 quilômetros a leste de Diamantina. Para atingi-la, temos que descer o curso do 
Jequitinhonha, ou melhor, o de um de seus afluentes, o Araçuaí, que nasce como o outro, nos 
arredores de Diamantina. 
 Por longo espaço suas areias contêm ainda alguns diamantes, cada vez mais raros, 
substituídos depois por granadas, cimofânios, berilos e águas marinhas. A natureza das rochas 
muda também; as micas, os xistos e os gnaisses substituem os xistos e os grés, e penetramos 
de novo na região das florestas virgens. A cidade de Araçuaí é o centro dessas ocorrências.  
 Como para os diamantes de Diamantina, como para o ouro e os topázios das cercanias 
de Ouro Preto, todos os cursos d’água, de Lufa, Urubu, Santa Maria, Gravatá, quase secos no 
verão, movem areais formadas quase unicamente das pedras coradas que citei; às vezes, 
esses depósitos se estendem até sobre as margens, e vi limpar uma roça de milho onde as 
pedras misturadas com a terra continham ametistas e cimofânios. 
 Não preciso contar a história dessas pedras; as águas marinhas só diferem das 
esmeraldas pela cor azul esverdeada que lembra a das águas do mar; coradas fortemente, 
elas devem com certeza chamar a atenção, porque se a luz artificial não lhes favorece, a 
diurna, pelo contrário, que valoriza tão pouco os fogos do diamante, lhes dá certa 
superioridade. 
 Ao lado, aparecem as ametistas, bem humildes e modestas, cuja voga, vinte anos 
atrás, nos leva a esperar novo sucesso para elas. De todas, o cimofânio, de cor amarela limão, 
com reflexos leitosos, cuja dureza é superior até à do rubi, tem ainda mais valor; lapidados, 
brilham pouco, mesmo sob jato de luz, e as correntes elétricas não mostram ação alguma 
sobre eles. Ao lado deles e em grande quantidade, encontramos outro mineral de mesma cor e 
com o qual poderíamos confundi-los, o trifânio (****). Sua dureza baixa e suas clivagens fáceis 
que o fazem partir-se em pedaços quando se quer lapidá-lo, tiram-lhe qualquer valor ou 
utilidade; porém, colocado num tubo de Crookes, ele lança, como notam, magníficos fulgores 
amarelos. Foi fácil para mim achar a ocorrência original dessas pedras; todas se localizam em 
filões de quartzo e pegmatito, que atravessam os micaxistos e os gnaisses. São 
acompanhadas dos mesmos minerais ferro oligisto e rutilo, que caracterizam as jazidas de 
topázio e diamante. Existe aí um ponto comum dos mais interessantes a constatar, tanto mais 
que, no platô central da França e na Sibéria, os berilos e as esmeraldas, e os topázios na 
Saxônia, ocorrem também nas mesmas rochas e com o mesmo cortejo de substâncias 
minerais. 
 Seja que comparemos entre elas as ocorrências de pedras preciosas do Brasil, seja 
que o façamos com os mesmos minerais de outras regiões do mundo, nós os encontramos 
dispostos sempre nas mesmas condições, acompanhados de substâncias que tem uma origem 
comum, e, como eles, formados pela intervenção de reduzido número de agentes 
mineralizadores, sempre os mesmos. Não é efeito do acaso. Nessas ações geológicas que se 
produziram tão longe de nós, há uma ordem, uma regularidade, uma simplicidade que nos 
permitem pensar que elas se submeteram às mesmas leis de peso, número e medida que 
regem os fenômenos físicos e astronômicos atuais. 
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(****) – Trifânio: espodumênio amarelo (Nota do tradutor) 
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