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RESUMO 
 
A cadeia produtiva do setor de rochas ornamentais inicia-se com a extração de 
blocos em pedreiras, de onde eles são transportados para as indústrias de 
beneficiamento. O processo de beneficiamento compreende a serragem dos blocos 
da qual se obtém as chapas, as quais são polidas ou submetidas a outros tipos de 
acabamento. A tecnologia mais avançada atualmente para a serragem dos blocos é 
o tear multifio, uma máquina que utiliza fios diamantados como elementos cortantes. 
Esses consistem de um cabo de aço no qual são dispostas pérolas diamantadas 
(matriz metálica e diamante sintético) separadas entre si por material plástico. 
Durante a serragem dos blocos, os diamantes desprendem-se das pérolas e 
misturam-se ao pó fino de rocha na lama residual que é depositada em aterros. 
Sendo assim, este trabalho objetiva estudar uma rota de processamento com o 
intuito de recuperar o diamante sintético que está sendo perdido, ao ser descartado 
juntamente com a lama residual. Os estudos realizados contemplaram as técnicas 
de tratamento de minérios, partindo da amostragem até a concentração. Foram 
processados dois resíduos, coletados em pontos diferentes na empresa Decolores 
Mármores e Granitos. Desses dois, um apresentou um teor de diamante de 347,87 
g/t e o outro 1,10 g/t. Os diamantes recuperados apresentaram forma e tamanho que 
poderiam possibilitam o seu reaproveitamento industrial, e por isso, sugere-se que 
seja feita uma análise de viabilidade econômica dos processos utilizados e seu 
possível reuso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teares multifio; fio diamantado; recuperação do diamante; 
reaproveitamento do diamante; resíduo de serragem.  
 
ABSTRACT 
 
The dimension stones sector starts with the blocks extraction in the quarries, from 
where they’re transported to the processing industries. The industrial processes 
comprise the blocks sawing into slabs, slabs polishing and other finishing stages. 
The most advanced technology currently for sawing the blocks is the multi wire saw, 
which uses diamond wires for cutting the rock. These wires consist of a steel cable 
on which diamond beads are arranged (metal matrix and synthetic diamond) 
separated by plastic material. During the sawing of the blocks, some particles of 
diamonds are pulled out and mixed to fine rock powder in residual mud that is 
landfilled. Thus, the aim of this work was to study the processing route in order to 
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recover the synthetic diamond being lost within the residual mud. The studies have 
covered the technical mineral processing, from sampling to concentration. Two 
samples of residual slurry were processed, collected at different points in the 
company Decolores Marbles and Granites. The product obtained from first sample 
showed a diamond content of 347.87 g/t and the other sample 1.10 g/t. Diamonds 
recovered had shape and size that apparently would allow its industrial reuse, and so 
it is suggested the continuation of this research and an analysis of the economic 
viability of this recovering. 
 
KEYWORDS: multi wire saw; diamond wire; recovery of the diamond; reuse of the 
diamond; sawing waste.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A busca pela mineração sustentável está fazendo com que o homem passe a 
aproveitar ao máximo os recursos naturais. Isso reflete na busca por processos 
menos poluentes e com maior eficiência. Neste contexto, está inserido o 
aproveitamento de resíduos sólidos oriundos dos processos de beneficiamento de 
rochas ornamentais, dentre os quais se destaca a serragem de blocos para a 
obtenção de chapas em teares multifio.  
 
O tear multifio é uma máquina de serragem de rochas ornamentais que utiliza fios 
diamantados como elementos cortantes. Esses consistem de um cabo de aço no 
qual são dispostas pérolas diamantadas (matriz metálica e diamante sintético) 
separadas entre si por material plástico. Durante o processo de corte do bloco, os 
diamantes desprendem-se das pérolas e misturam-se ao pó fino de rocha na lama 
residual que é depositada em aterros. 
 
Seguindo a linha de estudos iniciada por Skury e outros (2004) sobre a recuperação 
do diamante a partir de ferramentas diamantadas, pretende-se desenvolver uma 
metodologia que vise à recuperação do diamante contido no resíduo da serragem 
das rochas ornamentais em teares multifio, que pode ser de grande importância, 
uma vez que o diamante recuperado poderia ser reutilizado até mesmo com outra 
finalidade, conforme Zanin (2008).  
 
De acordo com a linha de pesquisa iniciada por Souza (2013), a recuperação do 
diamante contido no resíduo de serragem de rochas ornamentais pode ser de 
grande interesse para este setor, na busca pela sustentabilidade dos processos 
industriais e redução de custos. Nesta mesma linha de pesquisa, Souza (op. cit.) 
aponta que existe viabilidade técnica na recuperação desse diamante e sugere que 
se faça um estudo mais aprofundado sobre o assunto, desenvolvendo rotas de 
processamento em escala piloto. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Inicialmente, foram feitas duas coletas do resíduo oriundo da serragem de rochas 
ornamentais em teares multifio na empresa Decolores Mármores e Granitos, sediada 
em Cachoeiro de Itapemirim – ES. As coletas foram feitas em dias e pontos 
diferentes, com o intuito de garantir a representatividade das amostras. Os resíduos 
coletados foram, então, nomeados como 1 e 2, secados, homogeneizados, e deles 
foram retiradas alíquotas para análises físicas. Com o objetivo de conhecer as 
características mineralógicas e granulométricas dos resíduos, as alíquotas retiradas 
foram peneiradas em malha de abertura de 74 µm, separadas em meio denso e 
analisadas em lupa binocular modelo Discovery.V8 – ZEISS. 
 
Com o intuito de concentrar o diamante contido nos resíduos coletados, 
desenvolveram-se no CETEM duas rotas de processamento (nomeadas como A e 
B) envolvendo etapas do tratamento de minérios tais como: classificação, 
concentração e análises laboratoriais.  
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2.1. Rota A  
 
A rota A foi desenvolvida em escala piloto, utilizando as instalações do IFES 
Campus Cachoeiro de Itapemirim e do CETEM (Núcleo Regional do Espírito Santo e 
sede no Rio de Janeiro), e teve como finalidade concentrar o diamante contido no 
resíduo 1. 
 
Inicialmente, foi realizado um procedimento de deslamagem do resíduo 1 nas 
dependências do IFES – Campus Cachoeiro de Itapemirim e do CETEM/NRES, cujo 
objetivo era retirar as partículas com granulometria inferior a 74 µm, para o qual se 
utilizou um circuito de hidrociclonagem (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Fluxograma – Circuito de classificação. Fonte: Autores. 

 
Para operar o circuito de hidrociclonagem, realizaram-se quatro testes com 
situações operacionais diferentes, alterando-se a percentagem de sólidos (20 e 
30%) e a pressão de entrada da polpa no hidrociclone (10 e 20 psi), o que 
possibilitou escolher a melhor situação. A percentagem de sólidos era calculada por 
medições de densidade da polpa com uma Balança de Marcy e conhecendo-se a 
densidade do sólido contido na polpa que foi determinada por picnometria. Neste 
circuito o resíduo 1 foi alimentado em um tanque misturador para obtenção da polpa, 
a qual era bombeada para uma peneira com malha de abertura 1,7 mm. O passante 
era direcionado para um tanque e o retido era descartado. A polpa armazenada no 
tanque era bombeada para o hidrociclone e a pressão de entrada neste era 
controlada por meio de um manômetro e duas válvulas. 
 
O hidrociclone gerou dois produtos: underflow e overflow, sendo que o underflow foi 
armazenado em tambores de 200 litros e o overflow foi descartado em bacia de 
sedimentação adequada. Durante o processo de hidrociclonagem, o underflow e o 
overflow foram amostrados para a obtenção do balanço de massa da classificação. 
Os tambores contendo todo o underflow obtido foram transportados para a sede do 
CETEM no Rio de Janeiro. 

 
Uma amostra representativa foi retirada do underflow que estava armazenado nos 
tambores. Após ser homogeneizada, retirou-se uma alíquota para a determinação da 
densidade por picnometria a gás hélio. Posteriormente, o underflow foi submetido à 
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etapa de concentração em mesa oscilatória, ilustrada pela Figura 2. Nesta etapa, o 
resíduo era alimentado em um tanque de agitação no qual a percentagem de sólidos 
era controlada com o auxílio da Balança de Marcy. A polpa contida neste tanque 
alimentava uma mesa oscilatória, à qual era adicionada água de lavagem, 
possibilitando assim a obtenção de três produtos (concentrado, misto e rejeito). O 
concentrado e o misto foram estocados e o rejeito foi descartado em bacia de 
decantação adequada.  
 

 
Figura 2. Fluxograma – Circuito de concentração em mesa oscilatória. Fonte: Autores. 

 
Durante todo o processo de mesagem foram retiradas amostras, durante um minuto, 
da alimentação, concentrado, misto e rejeito em um intervalo de tempo de 1h e 30 
min, totalizando 8 amostras de cada produto. Ao final do processo, as amostras 
foram secadas e pesadas separadamente com o intuito de determinar a vazão de 
sólidos do concentrado, misto, rejeito e da alimentação. Em seguida agruparam-se 
todas as amostras de cada produto e da alimentação, as quais foram 
homogeneizadas e quarteadas, retirando-se uma alíquota representativa de cada 
uma. O teor de diamante em cada alíquota foi calculado utilizando a rota B, que será 
descrita em seguida. 

 
2.2. Rota B 
 
A rota B foi desenvolvida em escala laboratorial nas instalações do CETEM no Rio 
de Janeiro. Ela teve como objetivo, determinar os teores de diamante nos produtos 
obtidos no processamento do resíduo 1 na rota A e o teor de diamante contido no 
resíduo 2. 
 
Nesta etapa foram retiradas amostras representativas de cada resíduo a ser 
analisado e estas foram peneiradas a úmido em malha de abertura de 37 µm. As 
frações retidas foram secadas em estufa e posteriormente submetidas a separação 
em meio denso, utilizando um líquido com densidade 2,96 g/cm³, que foi obtido com 
a mistura de bromofórmio (CHBr3 - d= 2,89 g/cm³) e iodeto de metileno (CH2I2 - d= 

3,32 g/cm³). Após as separações em meio denso de todas as amostras, os produtos 
resultantes destas (flutuado e afundado) foram pesados e os afundados foram 
submetidos a separação magnética em imã de mão comum e imã de mão de terras 
raras ou em Separador Magnético de Terras Raras – INBRAS. As frações não 
magnéticas foram pesadas, peneiradas em malha de abertura de 106 µm e, 
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posteriormente, as frações retidas nesta malha foram analisadas em lupa binocular 
modelo Discovery.V8 – ZEISS com o intuito de determinar o percentual de diamante 
presente nas amostras, possibilitando calcular o teor de diamante recuperável da 
amostra em questão. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Resíduo 1 
 
No peneiramento da alíquota retirada do resíduo 1, observou-se que 2,34% das 
partículas ficaram retidas na malha de abertura de 74 µm, motivo pelo qual foi 
necessário realizar uma etapa de deslamagem prévia à separação densitária. Na 
análise em lupa binocular da fração afundada da separação em meio denso do 
retido em 74 µm, observaram-se apenas traços de diamante, não sendo possível 
quantificá-los. Por esse motivo, foi necessária a concentração em escala piloto do 
diamante contido no resíduo 1.  
 
O resíduo 1 apresentou densidade 2,61 g/cm³, então para medir a percentagem de 
sólidos com a Balança de Marcy, considerou-se a densidade do resíduo como 2,60 
g/cm³, uma vez que a precisão deste equipamento é de 0,1 g/cm³. 
 
A melhor situação operacional para classificar o resíduo no hidrociclone foi 
alimentando uma polpa com 30% de sólidos em massa a uma pressão de entrada 
de 10 psi. Dessa maneira, foi possível obter uma vazão de entrada de polpa de 
2.484 l/h, o que representa uma vazão de entrada de sólidos de 880,20 kg/h. A 
vazão de polpa do overflow foi de 2.124 l/h, totalizando uma vazão de sólidos de 
562,62 kg/h. O underflow apresentou uma vazão de polpa de 360 l/h, com uma 
vazão de sólidos de 317,58 kg/h. O tempo total de processamento no hidrociclone foi 
1,75 horas, gerando assim 984,58 kg de sólidos no overflow (O) e 555,76 kg de 
sólidos no underflow (U), totalizando 1.540,35 kg de resíduos processados (AH). 
 
Na etapa de concentração em mesa oscilatóra, a densidade do underflow, 
determinada por picnometria a gás hélio, foi de 2,69 g/cm³. Considerou-se, então, a 
densidade como 2,70 g/cm³ para a preparação da polpa no tanque de agitação, a 
qual continha 30% de sólidos em massa. A vazão da água de lavagem sobre a mesa 
oscilatória foi de 12 l/min e a inclinação da mesa de 15º.  
 
A partir das amostragens durante o processo de mesagem foi possível calcular as 
vazões de sólidos de cada amostra (alimentação, concentrado, misto e rejeito) e 
obter uma média das vazões destes produtos. A vazão de sólidos média da 
alimentação foi de 34,79 kg/h, do concentrado 1,18 kg/h, do misto 1,50 kg/h e do 
rejeito 32,11 kg/h. O tempo total de processamento na mesa oscilatória foi de 12 
horas, possibilitando o processamento de 417,48 kg de resíduo (A), gerando 14,16 
kg de concentrado (C), 18 kg de misto (M) e 385,32 kg de rejeito (R).  
 
Após a separação em meio denso de uma alíquota de cada produto foi possível 
observar (tabela 1) que o processo de mesagem foi muito eficiente, uma vez que o 
percentual de minerais com densidade acima de 2,96 g/cm³ foi muito menor no 
rejeito e misto, em relação ao concentrado. 
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Tabela 1. Separação em meio denso dos produtos da mesagem. Fonte: Autores. 

Produtos: % Afundado % Flutuado 

Alimentação 2,21 97,79 

Concentrado 71,64 28,36 

Misto  0,77 99,23 

Rejeito 0,07 99,93 

 
Analisando em lupa binocular as frações não magnéticas maiores que 106 µm 
obtidas dos afundados supracitados, estimou-se que o concentrado continha 35% de 
diamante (figura 3), o que representaria um teor de diamante de 90,24 g/t. No 
produto misto foram identificados apenas traços de diamante e não foi possível 
quantificá-los. No rejeito não foi encontrado diamante. 
 

 

Figura 3. Diamantes contidos no concentrado obtido do resíduo 1. Fonte: Autores. 

 

O teor de diamante na alimentação da mesa (a) foi calculado considerando que, o 
teor de diamante no rejeito era 0 (r = 0) e no misto também era 0 (m = 0). Então, 
como o teor de diamante no concentrado era 90,24 g/t (c= 90,24), o teor de 
diamante na alimentação da mesa (a) foi de 3,06 g/t. 
 
Para calcular o teor de diamante no resíduo do início do processo, alimentação do 
hidrociclone (ah), teve-se que considerar que não houve perdas de diamante no 
overflow (o = 0), ou seja, todo diamante contido na alimentação do hidrociclone foi 
para o underflow que foi alimentado na mesa (u = a). Dessa maneira, o teor de 
diamante contido no resíduo inicial alimentado no hidrociclone (ah) foi de 1,10 g/t. 
 
A partir desses valores, a razão de enriquecimento da rota A foi calculada dividindo-
se o teor de diamante do concentrado (c) pelo teor de diamante do resíduo inicial 
alimentado no hidrociclone (ah), obtendo o valor de 82,03. 
 
3.2. Resíduo 2 
 
Foi peneirada, em malha de abertura de 37 µm, uma amostra de 154 g do resíduo 2, 
obtendo-se 78,65% retido nessa malha. Da fração retida, 14,61% afundou na 
separação em meio denso. Desse afundado, 3,30% resultou ser não magnético. 
Dessa fração não magnética do resíduo 2, 16,68% apresentou granulometria acima 
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de 106 µm, fração esta que contém os diamantes praticamente intactos. Por análise 
em lupa binocular foi possível estimar que o percentual de diamante nela contido 
estava em torno de 55%. 
  
A figura 4 à esquerda é a fotografia em lupa binocular da fração que contém os 
diamantes. A figura 4 à direita, é uma aproximação da figura 4 à esquerda e nela 
observamos que, os diamantes possuem forma cubo-octaédrica e que a maioria 
deles estão intactos. Eles possuem granulometria entre 100 e 200 µm, 
aproximadamente e por isso são potencialmente passíveis de reaproveitamento.  
 

 
Figura 4. À esquerda: Diamantes contidos no resíduo 2. À direita: Aproximação da figura à 

esquerda. Fonte: Autores. 

 
Considerando que não houve perdas de diamante no processo, ou seja, todo o 
diamante contido no resíduo 2 no início do processo foi para a fração afundada não 
magnética, calculou-se um teor de diamante contido no resíduo 2 de 347,87 g/t.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A rota de processamento A, utilizada para concentrar o diamante sintético contido no 
resíduo 1 mostrou-se eficiente, uma vez que a razão de enriquecimento obtida ao 
final do processo foi 82,03. Já a rota de processamento B, utilizada para determinar 
o teor de diamante contido no resíduo 2 e dos produtos obtidos no processamento 
do resíduo 1, foi uma excelente via de análises laboratoriais, pois o procedimento foi 
relativamente simples e muito eficiente para a finalidade que foi empregado. 
 
Observou-se também que houve uma grande diferença no teor de diamante contido 
nos resíduos 1 e 2, uma vez que no resíduo 1 esse teor era de 1,10 g/t e no resíduo 
2, 347,87 g/t. Essa diferença deve-se ao ponto onde foram coletadas as amostras, 
podendo-se concluir, então, que no ponto onde foi coletado o resíduo 2 houve uma 
pré-concentração de diamante. 
 
É importante ressaltar que esse insumo (diamante sintético), em sua grande maioria, 
é importado e representa uma parcela significativa do custo de fabricação do fio 
diamantado. Portanto, sugere-se a realização de um estudo de viabilidade 
econômica das rotas desenvolvidas, uma vez que o diamante recuperado poderia 
ser reaproveitado industrialmente, na fabricação do fio diamantado ou em outras 
aplicações.  
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