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RESUMO:  
A descoberta oficial de diamantes no Brasil data do século XVIII e, até a primeira metade do 
século XIX, o país foi o principal produtor mundial, explorando depósitos secundários, 
principalmente na região do atual estado de Minas Gerais. Com a descoberta dos depósitos 
primários africanos, a produção brasileira perdeu importância no cenário internacional, e hoje 
responde por menos de 1% da produção mundial, ocupando a 15º posição no ranking de 
países produtores. Neste trabalho, foram analisados dados de produção e exportação de 
diamantes no Brasil para os anos de 2006, quando iniciaram as declarações do Cadastro 
Nacional do Comércio de Diamantes junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, a 
2017, com o objetivo de caracterizar as regiões produtoras e avaliar a evolução da produção 
brasileira de diamantes no período. Atualmente, existem 241 áreas com títulos de lavra ativos 
para diamante, dos quais 81 correspondem a concessões de lavra e 160 a permissões de lavra 
garimpeira. Tais áreas estão distribuídas nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí e Roraima. No período de 2006 a 2017, o Brasil produziu 
1.094.229 ct de diamante, originados dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí e Rondônia. Do total produzido, 55% é proveniente do Mato 
Grosso, com destaque para o município de Juína, que respondeu por 50% da produção no 
período. Em 2016, com a entrada em produção da mina Braúna-03, que corresponde à 
primeira mina de diamante em depósito primário do Brasil, o município de Nordestina, na 
Bahia, tornou-se o principal produtor brasileiro de diamantes, contribuindo para um aumento de 
476% na produção de 2016 em relação a 2015 e respondendo por 90% da produção de 2017. 
Adicionalmente, a participação da produção de diamantes originada em áreas de garimpo caiu 
de 48% em 2015 para 15% e 3% em 2016 e 2017 respectivamente. A produção brasileira de 
diamantes, em especial os exemplares de qualidade gema, é quase que integralmente 
exportada, tendo em vista que a indústria de lapidação do país é pouco relevante no cenário 
mundial. De 2006 a 2017, o Brasil exportou 950.789 ct, o que corresponde a 87% da produção 
no mesmo período, e o valor totalizou em US$ 161.921.653. Os principais países de destino da 
produção brasileira foram Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Bélgica. Analisando-se 
dados de quantidade e valor das exportações por estado de origem dos diamantes no período, 
observa-se que, apesar do Mato Grosso ser um produtor relevante em quantidade, o valor 
unitário (US$/ct) dos diamantes produzidos nesse estado é baixo, com uma média de 56 
US$/ct, tendo em vista que a maior parte dos diamantes produzidos é de qualidade industrial. 
Os três estados com os maiores valores unitários médios são Minas Gerais, com 1.710 US$/ct, 
Bahia, com 236 US$/ct e Piauí, com 173 US$/ct. Tais dados indicam a importância da 
produção de Minas Gerais que, apesar de responder por 9% da quantidade produzida de 2006 
a 2017, perfaz cerca de 40% do valor das exportações. 
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