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RESUMO 

O presente trabalho se propõe a estudar os 
elementos abrasivos de fios diamantados, fabricados no 
mercado estrangeiro, visando avaliar a qualidade dos 
mesmos nos granitos do Ceará. 

Na Itália, em particular a região da Sardenha, a 
mineração de granito e, principalmente, os estudos de 
lavra em pedreiras é caracterizado por elevados 
parâmetros econômicos e produtivos, que colocam o 
País numa vanguarda do mundo por volume comercial, 
ocupação e progresso tecnológico. A tecnologia 
avançada de fio diamantado é utilizada a cerca de 1 O 
anos em di versas pedreiras da região da Sardenha, 
responsável por 1 O % da produção mundial. 

Parte da pesquisa em laboratório foi realizada na 
Universidade de Cagliari , Itália, principalmente, no 
tocants à avaliação dos elementos abrasivos do fio 
diamantado, para utilização na etapa de lavra. 

O estudo compreendeu basicamente a coleta, 
preparação e caracterização dos granitos selecionados, 
realização dos ensaios de laboratório, cálculo das 
variáveis operacionais e análise dos resultados . 

Os resultados com as amostras de granitos 
estudadas mostraram a viabilidade técnica do uso do fio 
diamantado, em pedreiras do Ceará, onde foram obtidos 
níveis satisfatórios de velocidade de corte e consumo das 
pérolas diamantadas. 

Em função dos resultados obtidos com os quatro 
granitos estudados, destaca-se o denominado Asa Branca 
que permitiu paràmetros operacionais satisfatórios 
compatível com materiais do mesmo tipo comercial. 
Neste, identificou-se tio diamantado adequado para 
rocha em questão onde obtiveram-se parâmetros de 
velocidade de corte e consumo dos anéis de pérolas 
diamantadas compatíveis com o percentual de quartzo 
do material. 
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INTRODUÇÃO 

As rochas ornamentais, também designadas 
pedras naturais e/ou rochas dimensionadas, abrangem 
diversos tipos litológicos que podem ser extraídos em 
blocos e beneficiados em formas variadas, onde seus 
principais campos de aplicação incluem, principalmente, 
lápides e arte funerária em geral e edificações, 
destacando-se, nesse caso, revestimentos internos e 
externos de paredes, pisos, colunas, entre outras. Em 
geral, as rochas ornamentais, são divididas 
comercialmente em dois grandes grupos: "múrmores e 
granitos" e que não são os termos geológicos corretos. 

A evolução mundial da indústria extrativa das 
rochas ornamentais, através do séculos, começou na 
Itália, no ano de 80 A.C. A mudança dos métodos de 
extração de blocos, foi iniciada com explosivos século 
XVI. No início do século XX, a ltúlia passou a usar o fio 
helicoidal como tecnologia de lavra para o corte dos 
blocos de mármores. A partir de 1977 foi introduzida na 
região de Carrara, na Itália, a tecnologia do cortador ü 
corrente diamantada e do fio diamantado . No final da 
década de 80 foi introduzida a tecnologia do lio 
diamantado para granitos, na região da Sardenha, Itália 
[1-2]. 

O conhecimento prévio das características de 
uma determinada formação rochosa representa condição 
indispensável para uma correta escolha da metodologia e 
tecnologia de lavra Estudos realizados contirmam a 
relação existente entre os resultados produtivos da lavra 
(rendimento, dimensão e forma dos blocos) c as 
características minero-petrográficas [3 a 6]. 

Os métodos de lavra definem a seqüência 
espacial e temporal de acordo com as quais a jazida serú 
subdividida em volumes projetados e organizados que 
seguem uma ordem luncional de extração . A melhor 
escolha do método de lavra a ser definido, é função da 
morfologia dos afloramentos, da reserva mineral, do 
plano estrutural da jazida e do estado de lraturamento, 
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além da localização geográfica da área e das 
características intrínsecas do material. Os principais 
métodos de lavra são : lavra por bancadas, lavra por 
painéis verticais, lavra por desmoronamento, lavra 
selctiva, lavra de matacões e lavra subterrânea. As 
tecnologias denominadas tradicionais , podem ser 
divididas em dois grupos principais: tecnologias cíclicas 
e tecnologia de corte contínuo. Nas cíclicas estão 
incluídas a perfuração e explosivo, perfuração contínua, 
agentes expansivos e cunhas. Nas tecnologias de corte 
contínuo incluem-se ''jlame-jet'', fio helicoidal, 
cortadeira de corrente comum e diamantada, tio 
diamantado e "water-jet" [7 a 11]. 

Dentre as tecnologias avançadas de lavra, para 
mármores e granitos no maciço rochoso, destacam-se as 
que usam elementos diamantados que têm permitido 
melhor qualidade 1inal do produto. Outro retlexo 
positivo da aplicação dessa tecnologia de lavra é a 
diminuição da intensidade no nível de ruído, vibração e 
poeira além da redução dos impactos ambientais, 
gerados na área de int1uência funcional das pedreiras, 
uma vez que diminui sensivelmente a formação de 
rejeitas. A tecnologia de corte com fio diamantado é 
largamente difundida na Itália para lavra de rochas 
ornamentais em maciço, com grande predominância para 
os mármores. Atualmente, o fio diamantado representa a 
solução consagrada para as rochas carbonatadas ou seja, 
mürmores [ 12-13]. As técnicas atualmente empregadas 
no Brasil para extração de rochas do tipo graníticas 
mostram-se, de certa forma, rudimentares, levando a 
uma perda considerável que, nos casos mais 
desfavoráveis , atinge até 80% do volume bruto. A 
tecnologia de tio diamantado evita o surgimento de 
fraturas provocadas pelo uso de explosivos, muito 
comum nos granitos sensíveis aos efeitos de detonação, 
porém não evita as fraturas provocadas por tensões de 
alívio. 

As tecnologias baseadas no uso de elementos 
diamantados assumiram, num passado recente, amplo 
uso no caso das rochas carbonatadas, com o 
aparecimento do fio di amantado em substituição ao fio 
helicoidal. O tio diamantado é constituído por um cabo 
d~ aço que funciona como suporte para as pérolas 
dtamantadas, separadas ao longo do cabo por molas 
metálicas, no caso dos mármores, ou então por material 
plástico ou borracha para o caso dos granitos. Estudos 
da tecnologia de corte com fio diamantado para os 
gramtos da Sardenha, Itália, foram realizados visando o 
emprego integral na lavra, particularmente na melhoria 
dos utensílios diamantados e revestimento protetor do 
fio . Foi estudado por vários anos o desgaste dos 
elementos diamantados em diferentes granitos, levando 
em consideração a experiência de campo e ensaios de 
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laboratório. [12 a 19] . 

Para se implantar a tecnologia de tio diamantado 
são necessários, inicialmente estudos geológicos 
visando conhecer as características da jazida. Escolhida 
a tecnologia de fio diamantado como sendo a melhor 
opção, o passo seguinte é estudar o comportamento da 
rocha em contato com o elemento abrasivo diamantado 
do fio (anel de pérolas diamantadas), para 
posteriormente indicar o tio mais adequado ao 
aproveitamento técnico-econômico da pedreira. 

A müquina para os ensaios em escala de 
laboratório foi construída em 1990 e adaptada por 
diversos pesquisadores do Departamento de 
Geoengenharia e Tecnologia Ambiental da Universidade 
de Cagliari, Em 1995 pesquisadores italianos 
aperfeiçoaram as máquinas desenvolvidas, no período de 
1989 a 1993, para os ensaios em escala de laboratório, 
estudando os diversos granitos da região da Sardenha, 
Itália [20]. 

MA TE RIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho apresenta a partir do 
conhecimento das características físicas, químicas e 
mecânicas de granitos de pedreiras em atividade de 
produção no Ceará, o estudo do elemento abrasivo do 
tio diamantado para lavra (21]. 

A pesquisa foi realizada com objetivo de 
avaliar a qualidade dos elementos abrasivos, anéis de 
pérolas diamantadas que constituem os fios diamantados 
de alguns fabricantes, nos diferentes tipos de granitos do 
Ceará. O estudo experimental foi realizado utilizando 
uma máquina protótipo pertencente ao laboratório do 
Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie 
Ambientali- DIGITA na Universidade de Cagliari, Itália 
e compreendeu as etapas: visita técnica às pedreiras de 
granitos; coleta das amostras nas pedreiras; preparação 
dos corpos de prova; caracterização tecnológica das 
amostras de granitos; realização dos ensaios de 
laboratório utilizando os anéis de pérolas diamantadas 
(elemento abrasivo) provenientes do tio diamantado; 
cálculo das variáveis operacionais, balanços de massa 
dos ensaios e outros parâmetros tais como velocidade de 
corte e consumo das pérolas e a análise de anéis de 
pérolas de tios diamantados. Na programação da 
pesquisa foram visitadas várias pedreiras de granito em 
atividades de produção, das quais foram selecionadas 4 
diferentes tipos litológicos de granitos do Ceará, a saber: 
Asa Branca, Rosa Iracema, Red Symphony e Casa 
Blanca. 
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Caracterização tecnológica dos granitos 

A caracterização petrográfica e mineralógica das 
amostras foi realizada com o objetivo de identificar os 
litotipos e quantiticar os minerais presentes nos mesmos, 
além de observar suas alterações. Estes estudos foram 
realizados em microscópio ótico polarizante, do tipo 
LEITZ-LABORLUX 12", utilizando secções delgadas. 

A caracterização tecnológica das amostras foi 
realizada através de ensaios tecnológicos normalizados 
segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas- ABNT. 

Ensaios de Iahoratório 

Foram realizadas medições em amostras de 
rochas, em forma de um disco, com 30 cm de diâmetro 
por 4 cm de espessura, que permite submeter o anel de 
pérolas diamantadas a diferentes solicitações periódicas. 
A Figura I mostra uma ilustração esquemática da 
máquina III de ensaio de desgaste da pérola do fio 
diamantado, onde o disco de rocha é inserido em um 
eixo ligado por transmissão de correia e polia em V, a 
um motor elétrico. O disco de rocha é inserido em um 
eixo coligado a um motor elétrico, com velocidade de 
rotação regulável eletronicamente para um valor 
constante de velocidade relativa entre a pérola e a rocha, 
dentro de um campo de trabalho do fio diamantado (de 
20 a 40 m/s). Uma pérola diamantada é colocada cm 
contato contra a superfície periférica do disco de rocha. 
A pérola pode girar lentamente ao redor do seu próprio 
eixo de modo a consumir uniformemente [12, 18 e 20]. 

Fonte: CICCU et al.(20) 

P = Pistão hidráulico 
M = Motor de rotação 
R = Rocha de granito 

Figura 1 - Ilustração csquemútica da máquina III de 
ensaio de desgate da péro do fio diamantado. 

Para realização dos ensaios, com o objetivo de 
identificar o tipo de fio diamantado adequado para cada 
granito, foi necessário apenas I 'í'a do total utilizado na 
mina, geralmente, em torno de 50 m para fazer o corte 
de bancada na frente de lavra. Os ensaios experimentais 
com as amostras de granitos do Ceará de nomes 
comerciais Rosa Iracema, Asa Branca, Red Symphony e 
Casa Blanca foram realizados e concluídos na 
Universidade de Cagliari. Nos laboratórios do NUTEC 
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(Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará), 
foi efetuado um estudo de caracterização dos anéis de 
pérolas diamantadas em amostras de fios diamantados, 
através de estereomicroscópio OLYMPUS SZ-BR, 
visando quantificar o número de diamantes por anel. As 
amostras, provenientes de dois fabricantes diferentes, 
possuem números de anéis com espaçadores variáveis. 

Com o objetivo de identificar o tipo de pérola de 
melhor desempenho para um determinado granito, foram 
programados ensaios experimentais na Universidade de 
Cagliari, Itália, sob a orientação de pesquisadores 
italianos, em amostras representativas dos granitos do 
Ceará, de nomes comerciais Rosa Iracema, Asa Branca, 
Red Symphony e Casa Blanca. Com os referidos ensaios 
foram obtidos também os parâmetros necessários para 
realização de corte na pedreira, cm escala industrial. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela I apresenta os resultados de análise 
química dos granitos estudados. Esses mostram que os 
teores de Si02 e Al20 3 nas amostras dos granitos Asa 
Branca, Rosa Iracema e Casa Blanca são 
aproximadamente iguais, enquanto que os teores de 
Na20 e K20 são diferentes entre si. 

O granito Rosa Iracema, macroscopicamente, 
apresenta estrutura maciça-homogénea/irregular, com 
concentrações de minerais félsicos (creme rosados) c 
máficos (negros) granulação grossa, com 
predominància de cristais de 3 a I O mm de 
comprimento, muito embora haja cristais de fcldspato 
potússico com comprimento superior a 2 cm. Observam
se manchas esbranquiçadas (caulinização dos feldspatos) 
e manchas amarelo-avermelhadas junto its biotitas 
(oxidação). Ao microscópio, a rocha apresenta textura 
granular-hipidiomórfica, variando para granular
xenomórtica, constituída essencial mente de K- feldspato, 
plagioclásio, quartzo e biotita. 

O granito Asa Branca, macroscópicamente, 
apresenta coloração branca leitosa com alguns pontos 
escuros dispersos, representados por agregados de 
biotitas. Apresenta granulação de média a grossa, uma 
textura granular seriada, representada por cristais de 
quartzo subarredondados c com formas prismúticas com 
bordos arredondados, dispersos numa matriz feldspática 
contendo mica branca, exibindo característica de aplito
granítico. Microscopicamente, a rocha exibe textura 
granular-hipidiomórtica, composta essencialmente por 
K-feldspato, plagioclásio, quartzo c micas. Apresenta 
cristais de quartzo desenvolvidos, denotando um 
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crescimento magmático tardio . 

Tabela I - Análise química dos granitos estudados 

NOME COMERCIAL E TEOR (%) 
Compos ição 

Asa Rosa Red C a~ a Química 
Branca Iracema Symphony Blanca 

Si02 74.70 73,98 70,33 73,51 

Ti02 0,03 0,05 0,17 0,01 

AI20 1 15.31 15,24 17,18 15,72 

Fe20 1 0,85 0,71 0,71 0,47 

MnO 0,04 0,01 0,04 0.03 

Mgü 0,10 0,05 0.43 0,03 

C aO 0,65 0,62 1.41 0,33 

Na20 4 ,18 3.47 4,14 5,47 

K20 2,77 5.10 4,04 3,80 

P/)_~ 0,02 0,01 0,07 0,01 

Outros 1,35 0,77 1.48 0,62 

Fonte: DIGITA 

Os ensaios de caracterização tecnológicas das 
amostras foram realizados de acordo com as normas 
brasi leiras (NBR), com exceção às análises de dureza 
(Knoop e Mohs) que foram feitas de acordo com as 
normas italianas (UNI). 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da 
composição mineral ógica dos granitos analisados com 
seus respectivos tipos petrográticos . Os resultados 
mostram que a percentagem de quartzo na amostra do 
granito Asa Branca é superior aos demais. Os resultados 
petrográficos mostram que todas as amostras estudadas 
são granitos. 

O granito Casa Blanca, macroscopicamente, 
apresenta coloração branca com matizes acinzentados
hialinos e negros (minerais máticos distribuídos 
irregularmente), estrutura maciça-homogênea/irregular
seriaua, granulação média grossa, com predomínio de 
cristais de O, 1 a 0,2 cm, embora alguns cristais alcancem 
tamanhos entre 1 ,O e 2,0 cm. Apresenta as vezes, junto 
às muscovitas, agregados nucaceos biotiticos. 
Microscopicamente, a rocha apresenta textura granular
xenomórfica/seriada (inequigranular), localmente 
granular-hipidiomórfica/seriada, constituida 

patenteadas por minerais félsicos constituindo uma 
textura granular grossa. Observam-se também pequenos 
bolsões de coloração rosada. O K-feldspato geralmente 
são rosados, enquanto os plagioclásios e quartzo são de 
coloração branca/hialinos e estão associados aos K
feldspato e mica. Localmente, observa-se certa 
orientação e processo de oxidação nas biotitas, com a 
presença de minerais de ferro (magnetita) parcialmente 
oxidados. Microscopicamente, a rocha foi definida como 
ígnea-plutônica, com textura granular-hipidiomórfica
grossa variando, para textura granular-cataclástica
grossa, composta essencialmente por K-feldspato, 
plagioclásio, quartzo e mica. 

A Tabela 3 apresenta os resultados da 
caracterização tecnológica dos granitos, através dos 
índices físicos de porosidade(%) a absorção d'água. Os 
valores obtidos para o granito Asa Branca estão acima 
dos parâmetros fixados pela norma. O resultado do 
ensaio de resistência à compressão do granito Casa 
Blanca está bem abaixo do limite mínimo fixado pela 
índices físicos e mecânicos obtidos das· amostras 
estudadas. Isto pode ser atribuído ao sentido de corte 
realizado na lavra para obter o melhor desenho estético 
da chapa. Por se tratar de um material que possui extensa 
foliação de muscovita, o corte das bancadas na lavra não 
poderá ser realizado no sentido perpendicular à direção 
de foliação das micas, pois diminui sensivelmente a 
resistência mecânica do material. 

Tabela 2- Análise petrográfica mineralógica 

Nome Constituintes Aprox. Tipo 
Comercial % Petrográfico 

do Granito 
Feldspatos 65 

Rosa Iracema Quartzo 29 Sienogranito 
Biotita 04 
Acessórios 01 

Feldspatos 57 
Asa Branca Quartzo 30 Albita-Granito 

Mica> 12 
Acessórios 01 
Feldspatos 67 

Ca~a Blan<:a Quartzo 23 Monzogranito 
Muscovila 06 
Acessórios 04 
Feldspatos 52 

Red Symphony Quartzo 22 Monzogranito 
Mica> 22 Tectonizado 
Acessórios 04 

essencialmente de K-fcldspato, plagioclásio, quartzo c Fonte: NUTEC 
muscovita. IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

O granito Red Symphony macroscopicamente, 
apresenta coloração cinza rosada e avermelhada, 
representada por matizes e concentrações escuras 
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Tabela 3 - Caracterização tecnológica dos granitos 

Nome Comercial 

Rosa 
Iracema 

ME (g/cm3
) 2.611 

PA (%) 0,82 

AA(%) 0,31 

CP (Mpa) 145,00 

FX (Mpa) 13,29 

IP (cm) 66,00 

DA(mm) 0,61 

DK (Mpa) 7.250 

DM (Hm) 6,10 

Fonte: NUTEC 
DIGITA 
IPT 

Asa 
Branca 

2,607 

1,19 

0,46 

107,00 

16,70 

60,00 

0,65 

6,920 

5,69 

Casa Red 
Blanca Symphony 

2,496 2,670 

0,36 0,37 

0,15 0,24 

85,40 207,00 

11,90 14,00 

67,50 60,00 

0,87 0,69 

5,940 5,514 

5,91 5,51 

Legenda 

ME= Massa específica 
P A= Porosidade aparente 
AA =Absorção d'água 
CP = Compressão 
FX =Flexão 

IP =Impacto 
DA= Desgaste Amsler 
DK =Dureza Knoop 
DM =Dureza Mohs média 

i 

A Tabela 4 apresenta os resultados de análise 
dos anéis de pérolas realizados em diferentes fios 
diamantados fabricados no mercado internacional. Esses 
resultados mostram, em alguns casos, a ausência de 
pontos de diamantes e em outros, diferenças acentuadas 
no número de diamantes em anéis de pérola de um 
mesmo tio diamantado. Esses resultados indicam, em 
duas amostras de um mesmo fio diamantado, diferença 
entre uma e outra de até 62 diamantes por anel. 

Tabela 4 - Resultados de análise de anéis de pérolas de 
tios diamantados 

Amostra de N° de Anéis N" de Diamantes 
Fio Diamantado Analisados por Anel* 

I (usado) 9 197 

2 (usado) 5 124,2 

3 (novo) lO 71,1 

4 (novo) 3 99,6 

5 (novo) 2 -

6 (novo) 2 68 

7 (usado) 2 81,5 

8 (novo) I 15 

Fonte: NUTEC- Fundação Núcleo de Tecnologia 
Industrial 
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Legenda: ( *)-Valores médios 

As Figuras 2 e 3 mostram as comparações dos 
resultados obtidos com o granito Asa Branca utilizando 
as pérolas diamantadas de marca " co-ti-plast" e 
"diamond board". Conclui-se que o granito Asa Branca 
tem um melhor rendimento com o fio diamantado de 
fabricação "co-ti-plast". 
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Figura 2 - Primeira comparação das curvas de 
velocidade de corte e consumo das pérolas obtidas 
utilizando os elementos abrasivos da "co-fi-Plast" e 
"diamond board" 
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Figura 3 - Segunda comparação das curvas de 
velocidade de corte e consumo das pérolas obtidas 
utilizando os elementos abrasivos da "co-ti-plast"c 
diamond board" 

A Figura 4 mostra o comportamento de cada 
granito, levando cm consideração a velocidade de corte 
e consumo de pérolas em relação ao teor de quartzo e à 
dureza da amostra. Na análise das quatro curvas, 
Figuras 2 e 3, quanto à velocidade de corte c ao 
consumo da pérola marca "co-fi-plast", observa-se que 
enquanto a eficiência da operação do corte aumenta no 
sentido Asa Branca , Rosa Iracema, Casa Blanca, Red 
Symphony (seqüência das curvas pintadas a partir da 
mais próxima do eixo das abcissas), o consumo da 
pérola marca "co-fi-plast" decresce no sentido inverso. 
Na Figuira 4, foi verificado que a velocidade de corte 
diminui em função do aumento do percentual de quartzo. 
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e que o consumo da pérola aumenta em função da 
quantidade deste constituinte. 

-· -
'"r-----, 

' 

! ~--~ --
// Rd$'1tOY 

i -
/. --

-
Figura 4 - Comportamento da velocidade de corte e de 
consumo do abrasivo "co-fi-plast" nos granitos 
estudados 

CONCLUSÕES 

Na ocasmo das visitas técnicas realizadas às 
pedreiras de granitos do Ceará, verificou-se que as 
mesmas carecem de pesquisa mineral de detalhe para 
associar as características da jazida com o plano de 
aproveitamento econômico, e ainda, de tecnologia 
adequada para lavra de maciços rochosos. 

Na pesquisa de laboratório realizada estudou-se, 
inicialmente, a caracterização tecnológica dos diferentes 
tipos de granitos em questão, sendo as amostras 
consideradas em condições de representar as jazidas das 
quais foram coletadas. Nesta investigação, avaliou-se a 
qualidade dos elementos abrasivos de fios diamantados, 
fabricados na mercado externo, com as amostras de 
granitos do Ceará para uma futura utilização desta 
tecnologia. 

A difusão industrial da tecnologia avançada de 
tio diamantado para produção de blocos de granitos em 
pedreira está subordinada a dois importantes parâmetros: 
velocidade de corte do granito suficientemente elevada e 
consumo dos elementos abrasivos compatível com o 
custo unitário da operação. 

Houve um progresso de conhecimento 
tecnológico, nos últimos cinco anos, por conta de ações 
concatenadas do governo e empresários, das quais se 
destaca a contribuição técnico-científica dada pela 
Universidade de Cagliari . As pesquisas realizadas em 
laboratório contribuíram para elucidar o mecanismo de 
corte e o processo de desgaste, sob condições 
experimentais variáveis. Com base nessa pesquisa, a 
partir dos dados de velocidade de corte dos diferentes 
tipos de granitos do Ceará e do consumo das pérolas 

diamantadas de marcas "co-fi-plast" e "diamond board", 
pôde-se concluir o seguinte: 

• granito Asa Branca apresentou melhor resultado 
com a pérola marca "co-fi-plast", que teve uma ação 
de corte no material superior à pérola marca 
"diamond board", principalmente para carga 
superior a 1.000 g. Neste mesmo granito a pérola 
diamantada "co-fi-plast" apresentou consumo 
tolerável até a carga de 2.000 g; 

• a velocidade de corte e o consumo das pérolas 
diamantadas são correlacionados com o percentual 
de quartzo para determinados valores de carga 
aplicada; 

• observou-se, em particular com respeito ao 
percentual de quartzo, uma forte correlação com as 
características mineralógicas das rochas com a 
velocidade de corte e consumo das pérolas; 

• verificou-se que a velocidade de corte diminui em 
função do aumento do percentual de quartzô e que o 
consumo da pérola aumenta em função da 
quantidade deste constituinte; 

• verificou-se, também, que o índice de dureza não 
apresenta correlação com a velocidade de corte e 
consumo das pérolas; 

• a caracterização dos elementos diamantados, em 
laboratório, possibilitou a determinação da grande 
variação de diâmetros, distribuição, e número de 
diamantes por anéis num mesmo fio diamantado; 

• verificaram-se, em estudos realizados para o mesmo 
fio diamantado, diferenças acentuadas no número de 
diamantes em anéis de pérolas; 
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• os fios diamantados vendidos no mercado não foram 
fabricados para granitos brasileiros e, geralmente, 
não se mostram adequados para os mesmos. 

As empresas que fabricam fios diamantados não 
demonstram ter capacitação, nem tão pouco estrutura 
laboratorial para estudar o desgaste das pérolas 
diamantadas, correlacionando-o com os granitos de 
diferentes tipos petrográficos. 

REFERÊNCIAS 

l. Stellin Júnior, A. ; Caranassios. A. Extração de 
rochas ornamentais. Brasil Mineral, São Paulo, n. 
89, p 30-34, 1991. 

2. Capuzzi, Q. Moderne technology and machinery 
for quarrying. Benetti Macchine. S.r.l. 
Carrara, 1988, p.95 



Vida!, F. W H. e Stellin Junior A. 

3. Blasi, P. et al. Aplicazioni di metodologie de 
prospezioni geomineraria alia ricerca ed alia 
valorizzazione di depositi de pietri 
ornamentali. ATTI DELLE GIORNATE DI 
STUDIO, Convegno Internazionale Su: 
Situazione e Prospettive Deli' Industria 
Lapidea, A.N.I.M., Anais.Cagliari, 1989, 
p.105-113. 

4. Bradley, F. Cenni sull' analisi geologica delle rocce 
ornamentali. Technostone S.p.A., Carrara, 
1989, p.91 

5. Ciccu, R. Coltivazione e valorizzazione dei lapidei 
silicei quarrying and processing of eruptive 
rocks. A TTI Deli e Gionarte di Studio, 
Convegno Internazionale Su: Situazione e 
Prospetti v e Deli' Industria Lapidea, 
A.N.I.M.,Cagliari, 1989. Anais. Cagliari, 
1989, p.165-177. 

6. Bortolussi, A. et al. Int1uenza delle caratteristiche 
petrografiche e strutural sulla resa di cava e 
la distribuizione dei volume dei blocchi. ln: 
Congresso Ítalo-Brasileiro de Engenharia de 
Minas, 2., Cagliari, 1990. Anais. Cagliari, 
1990. p.9-19. 

7. Bortolussi, A. et al. Improved Technology and 
Planning in Modem Stone Quarrying. ln: 
Symposium on Mine Planning and 
Equipment Selection, Balkema, 1988. Anais. 
Rotterdam, p. 107-119. 

8. Bortolussi, A. et al.. Escavazione e preparazione 
• du blocchi di granito. Marmi Graniti, Pietre, 

Carrara,n.162,p.17-33, 1989 

9. Caranassios, A.; CICCU, R. Tecnologia de 
extração e valorização das rochas 
ornamentais. Rochas de Qualidade, São 
Paulo, n. 109, p.58-77, 1992. 

10. Caranassios, A. Applicazione di tecnologie 
avanzate per ii taglio dei granito. Tesi di 
dottorato. Cagliari, 1993. Universitá Degli 
Studi di Cagliari. Cagliari, 1993, 368p. 

11. Alencar, C. R. A., Caranassios A.; Carvalho 
D.L.C Estudo econômico sobre rochas 
ornamentais, tecnologias de lavra e 
beneficiamento. V.3, Fortaleza, Instituto 
Euvaldo Lodi da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará. Fortaleza, 1996, p.225 

12. Ciccu, R. et al. Studio deli' Organizzazione di una 
cave di Granito in Sardegna. ln: IV 
Convegno Nazionalle su Attività Estimativa 
e Defesa dei Suolo, Saint-Vincent, 1986. 
Anais. Saint-Vincent, 1986. p. 172-179. 

236 

13. Ciccu, R. et al. Moderne tecniche di estrazione 
dei lapidei ornamentali e problemi di 
impacto ambientali in Italia. ln: Simpósio 
EPUSP sobre controle Ambiental e 
Segurança em Mineração, São Paulo, 1989. 
Anais, São Paulo, 1989. p. 51-65. 

14. Ciccu, R. Tecnologia avanzate per la coltivazione 
e la lavorazione dei lapidei. ln: 1 a 

Conferenza Europea Sulle Cave - Eurocave 
A.N.I.M., Saint Vincent Anais. Saint 
Vincent, 1992, p. 211 - 220. 

15. Capuzzi, Q. Una tecnologia nella escavazione dei 
marmi apuani: Le Tagliatrici a filo 
diamantato. Atti delle Giornate di Studio, II 
Convegno Nazionale Su: Le Attivita 
Estrattive e La Problematica Dei Territorio, 
A.N.I.M., Bergano, 1983. Anais. Bergano, 
1983 24-26, novembro 1983. 

16. Bertolini, R. et al. Le moderne tecnologie nella 
estrazione lapidea nazionalle ed. 
internazionale. Convegno internazionale la 
cava nel 2000. Tra innovazione tecnologica 
e nuove dinamiche di mercato. Feira 
Internazionale Marmi e Macchin Carrara, 7., 
Carrara, 1986. 

17. Crespo, A. Novas tecnologias para extração de 
rochas ornamentais. Rochas & 
Equipamentos, Lisboa, n. 24, p.122-136, 
1991. 

18. Bortolussi, A. et al. Prestazioni e usura dei filo 
diamantato nel taglio dei graniti. ln: 
Congresso Internazionale di Geoingegneria, 
Torino, 1989. Anais. Torino, 1989, p.l95-
200. 

19. Bortolussi, A. et al. Valutazione delle prestazioni 
dei filo diamantato mediante prova di 
laboratório. Atti Delle Gionarte di Studio, 
Convegno Internazionale su: Situazionc e 
Prospectti ve Deli' Industria Lapidea, 
A.N.I.M., Anais, Cagliari, 1989, p. 219-223. 

20. Ciccu, R. et al. Valutazione Sperimentalc Dellc 
Caratteristiche di lavoro Degli Utensili 
Diamantati. ln: Congresso Ítalo-Brasileiro 
de Engenharia de Minas, 4. Canela-RS, 
Anais. Canela, 1996, p. 131- 139. 

21. Vida!, F. W. H. Estudo dos Elementos Abrasivos 
de Fio Diamantado para a Lavra de Granitos 
do Ceará. Tese de Doutorado, São Paulo, 
1999, Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo, Dept0 de Eng. de Minas, São 
Paulo, 1999, 173p. 


