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RESUMO 
 

 

Uma das principais gemas empregadas em joias é o Quartzo, fase cristalina estável do 

dióxido de silício à temperatura ambiente, que pode ser encontrado em diferentes variedades. 

Esse material é beneficiado na lapidação, um processo de desgaste abrasivo em etapas 

sequenciais de diminuição progressiva da rugosidade superficial, cuja etapa final é o 

polimento. Na abrasão controlada de materiais frágeis como o quartzo, a remoção de material 

é resultado de deformações microscópicas, microfraturas e arrancamento das lascas geradas, 

que varia de acordo com os materiais envolvidos e a dinâmica dos contatos. A qualidade da 

lapidação está ligada à ausência de imperfeições no acabamento final e à simetria entre as 

partes da gema, que influenciam suas qualidades ópticas como brilho e transparência. A 

avaliação da qualidade da lapidação é feita por inspeção visual, onde se observa a 

interferência dos defeitos superficiais remanescentes do processo abrasivo no seu desempenho 

óptico. Existem normas internacionais para classificação de diamantes lapidados, mas não 

foram encontrados parâmetros para a aferição da qualidade da lapidação de gemas diversas 

que conjuguem aspectos objetivos, como a medição das marcas de polimento, que podem ser 

encontradas em uma gema lapidada. As técnicas mais utilizadas de caracterização da 

superfície são tradicionalmente feitas por parâmetros estatísticos ou funcionais, e métodos 

ópticos que apresentam simultaneamente vantagens e desvantagens. Nesse trabalho, foi 

elaborado um método de avaliação da superfície tridimensional de uma gema lapidada com 

uso de microscópio óptico e processamento digital de imagens, voltado à aplicação prática e 

direcionado aos especialistas que atuam comercialmente na avaliação de gemas. A proposta 

inicial de avaliação quantitativa da qualidade da superfície de quartzos lapidados foi 

alcançada com o método proposto, que permitiu classificar um banco de amostras em cinco 

categorias, de acordo com as métricas em i) quantidade de defeitos e ii) área relativa dos 

defeitos em função da superfície observada.  
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ABSTRACT  
 

 

Quartz, found in different varieties, is the stable crystalline phase of silicon dioxide at room 

temperature. It is one of the main gemstones used in jewelry, where it is processed by abrasive 

wear in sequential steps of gradual reduction in surface roughness, having polishing as a final 

step. In the controlled abrasion of fragile materials such as quartz, material removal derives 

from microscopic deformations, crack generation and pullout of the resulting chips. The 

materials involved and the dynamics of the contacts influence this system. Cut quality is 

related to the absence of imperfections in the finishing of a gemstone, and the symmetry between 

its parts, that would both influence its optical qualities such as gloss and transparency. The 

interference of remaining surface defects of the cutting process in the optical performance of 

a gemstone is observed in the evaluation of its cutting quality, made by visual inspection. In 

polished diamonds classification, there are international standards, but no objective 

parameters such as the measurement of polishing marks were found for gauging the quality of 

faceting gemstones. Traditional surface characterization techniques usually employ statistical 

or functional parameters together with contact or optical methods, which have both 

advantages and disadvantages. In this thesis, a method of three-dimensional surface 

assessment of a polished gemstone with use of light microscopy and digital image processing 

was designed, focused on the practical application by specialists who commercially evaluate 

gems. With the presented method, the initial goal of quantitative assessment of surface quality 

in polished quartz was achieved, in the classification of the samples into five categories, 

accordingly to the two metrics proposed: i) the number of defects and ii) area of defects 

related to the observed surface. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A lapidação consiste no processo de beneficiamento das gemas a partir do seu estado em 

bruto, com o intuito de “elevar o conjunto das qualidades ópticas, que constituem seu encanto 

essencial, a um grau de perfeição superior” (METTA, 1960). O processo é constituído de 

etapas sequenciais com diminuição progressiva da rugosidade da superfície das gemas, tendo 

o polimento como etapa final.  

A avaliação da qualidade da lapidação é feita por meio de inspeção visual, onde se 

observam defeitos superficiais remanescentes do processo e sua interferência nas qualidades 

ópticas como brilho e transparência de uma gema lapidada.  

Existem normas nacionais e internacionais para a classificação de diamantes lapidados, 

mas não existem, entretanto, parâmetros para a aferição da qualidade da lapidação que 

conjuguem aspectos objetivos de rugosidade com a avaliação visual das marcas de polimento 

que podem ser encontradas em uma gema lapidada.  

Nesse contexto, esta pesquisa visa verificar a possibilidade de medição da qualidade da 

superfície de gemas lapidadas em padrões quantitativos, o que pode permitir a criação de uma 

métrica objetiva para a qualidade da lapidação.  

O material escolhido foi o quartzo hialino, por diversos motivos, como o seu hábito 

cristalino e sua tenacidade à fratura, que facilitam o beneficiamento; ocorrência relativamente 

abundante de cristais sem inclusões macroscópicas nos tamanhos de 1 a 5 cm, que são 

tamanhos finais das gemas inseridas nas joias; e por apresentar diversas cores como o violeta 

da ametista, amarelo do citrino, marrom a negro do quartzo mórion e verde da prasiolita, 

cores estas que podem ser também alteradas mediante tratamentos com exposição à radiação 

ionizante e/ou tratamento térmico.  

Após a introdução no Capítulo 1 e descrição dos objetivos no Capítulo 2, o Capítulo 3 

apresenta a revisão bibliográfica das áreas do conhecimento envolvidas no trabalho, visando 

abordar os vários fatores que influenciam o acabamento superficial de uma gema lapidada, 

com a descrição dos processos de lapidação e das práticas de avaliação da qualidade, seguido 

dos estudos de Tribologia aplicada e respectivos métodos de medição de superfícies.  

O Capítulo 4 descreve a metodologia adotada, que consistiu na captura de imagens 

digitais das gemas em microscópio óptico, seguida do tratamento por recorte e sobreposição 
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para compor as imagens finais a partir das quais se fez a posterior medição. A etapa final do 

experimento foi conduzida mediante inspeção visual das amostras em conjunto com a análise 

via software de processamento digital de imagens, para identificação e medição dos defeitos 

encontrados em cada gema.    

O Capítulo 5 discute os resultados obtidos, inicialmente com a classificação dos defeitos 

observados, que foram então relacionados aos mecanismos de desgaste na lapidação de 

quartzos. Nesse Capítulo procurou-se ainda descrever todas as limitações encontradas no 

estudo e quais simplificações foram promovidas, com o objetivo de se verificar os erros 

envolvidos nos procedimentos experimentais. Por fim, estão apresentados os resultados 

alcançados com o método proposto de avaliação de defeitos em gemas lapidadas por meio de 

imagens.  

O Capítulo 6 apresenta as conclusões sobre a viabilidade da proposta a partir dos 

resultados de classificação do banco de amostras final, onde a avaliação do polimento dos 

quartzos foi feita paralelamente entre dois resultados: quantidade de defeitos e área dos 

defeitos relativa à área total da gema.  

Algumas considerações sobre a relevância da proposta são apresentadas no Capítulo 7, 

seguidas da percepção sobre as Contribuiçoes Originais ao Conhecimento no Capítulo 8,  e 

Sugestões para Trabalhos Futuros no Capítulo 9.  

Por fim, são apresentadas as Referências Bibliográficas consultadas.  

 

1.1 Estado da arte e colocação do problema 

A obtenção da qualidade no processo de abrasão e polimento de materiais frágeis é um 

processo corriqueiro na indústria óptica e eletrônica. Contrariamente, na industrialização de 

gemas, a lapidação ainda é um processo essencialmente artesanal (MACHADO, 1995; MOL, 

2004; MOL, 2009a; MOL, 2009b; NADUR, 2009). 

A pequena escala de comercialização de equipamentos, o tamanho reduzido das oficinas 

de lapidação e o baixo poder aquisitivo dos lapidários podem ser apontados como os 

principais motivos para a falta de investimento na renovação do parque industrial de máquinas 

de lapidação. O pequeno número de escolas especializadas, a escassa bibliografia e pesquisa 

científica sobre o assunto formam um contexto no qual o conhecimento específico é repassado 
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de uma forma medieval, onde o discípulo absorve a experiência do mestre, empiricamente, 

seja na oficina ou na escola de lapidação (MOL, 2002; MOL, 2009a).  

Os resultados da falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento neste setor podem 

ser conhecidos em pesquisas de campo, como a realizada em 2009 pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME) e o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), que verificou a 

enorme demanda por inovação no desenvolvimento de novos produtos (MOL, 2009a). Em 

amplo estudo realizado em 2005 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC) em conjunto com o IBGM (IBGM, 2005) constatou-se que a indústria 

brasileira de lapidação “possui capacidade e competitividade para lapidar pedras de média e 

boa qualidade, embora não tenha ainda escala e preços competitivos, salvo poucas exceções, 

na lapidação de pedras de baixo valor, normalmente calibradas”. Dentre as pesquisas 

realizadas neste estudo, aponta-se que máquinas e equipamentos de baixa qualidade 

respondem por cerca de 60% dos principais problemas apontados pelas empresas nas áreas de 

gestão e comercialização, pois “o parque de lapidação e de artefatos de pedras encontra-se 

desatualizado, precisando incorporar máquinas modernas que garantam ganhos 

significativos de produtividade com qualidade assegurada”. 

Outras pesquisas identificaram questões relacionadas a aspectos ambientais e ergonômicos 

como segurança e melhoria de qualidade, ausentes nos equipamentos de lapidação disponíveis 

no país. Em relação à qualidade, a tecnologia atual ainda não elimina interferências tais como 

o emprego de pressão manual sobre os discos de pré-polimento, planicidade dos discos e 

vibração das máquinas que interferem na qualidade final do polimento (SILVA XAVIER, 

LEAL, MOL e TEIXEIRA, 2008).  

Pesquisas específicas para o melhor entendimento dos problemas envolvidos na obtenção 

da qualidade da lapidação têm sido conduzidas no Laboratório de Lapidação do Centro de 

Estudos em Design de Gemas e Jóias da Escola de Design da UEMG, com a participação do 

autor, cuja pesquisa de Mestrado em Engenharia de Materiais (MOL, 2004) teve como 

objetivo conhecer a influência das geometrias dos modelos de lapidação na qualidade óptica 

de quartzos lapidados e seu aproveitamento em peso.  

O projeto “Fotomicroscopia da superfície de gemas lapidadas como estudo da qualidade 

da lapidação” foi uma abordagem introdutória ao problema aqui proposto, no estudo do 

polimento da superfície em amostras de quartzo incolor (SANTOS e MOL, 2007). A 

contribuição da pesquisa foi com a produção de amostras sobre as diversas etapas de 

lapidação e polimento das superfícies, que permitem a observação das muitas variáveis a 
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serem controladas ao longo do processo, tais como a pressão manual exercida sobre a amostra 

em direção perpendicular aos discos de pré-polimento; o grau de acabamento obtido em cada 

etapa com resultado evidente na etapa subsequente; as trincas, falhas e inclusões presentes no 

interior da gema que ocasionalmente alcançam a superfície, a planicidade dos discos e 

vibração das máquinas.  

Essas pesquisas têm abordagem prática e a aplicação dos resultados obtidos sobre a 

qualidade do polimento poderá ser imediata, uma vez que são catalogados os métodos, as 

técnicas e os resultados para que os experimentos possam ser posteriormente repetidos. Dessa 

forma, pretendeu-se produzir conhecimentos específicos de possível aplicação futura sobre 

uma questão de avaliação subjetiva, que é a qualidade final da gema lapidada.  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa foi propor parâmetros quantitativos para a avaliação do 

polimento de gemas lapidadas. 

Os objetivos específicos foram:  

• Descrever métodos tradicionalmente empregados de avaliação de gemas lapidadas, 

envolvendo tópicos sobre aspectos produtivos da lapidação; 

• Descrever o comportamento tribológico do quartzo na lapidação; 

• Identificar os principais métodos e parâmetros de caracterização de superfícies; 

• Montar banco de amostras de gemas em modelos de lapidação representativos para 

avaliação da superfície lapidada 

• Classificar os defeitos e características encontrados;  

• Realizar a caracterização quantitativa das superfícies das gemas, com vistas à medição 

da qualidade da lapidação.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica das áreas do conhecimento envolvidas 

neste trabalho visando abordar os vários fatores que influenciam o acabamento superficial de 

uma gema lapidada.  

A revisão inicia-se na seção 3.1 pela apresentação do tema da Lapidação em geral, com 

descrição dos diversificados processos de beneficiamento de gemas, os principais modelos de 

lapidação e as práticas de avaliação da qualidade do polimento de gemas.  

Na seção 3.2 são apresentados os estudos de Tribologia aplicada aos materiais cerâmicos, 

com destaque para o quartzo e suas características mineralógicas, seguidos da descrição dos 

mecanismos de fratura frágil e propriedades mecânicas  relevantes para este trabalho.  

A seção 3.3 trata de Topografia de Superfícies e respectivos métodos de medição, 

descrevendo os principais conceitos de rugosimetria óptica e de contato.  

 

3.1 Gemas e Lapidação  

Importante matéria-prima brasileira, as pedras preciosas ou gemas são os minerais que 

possuem maior valor de mercado por suas características específicas de cor, brilho, 

transparência ou raridade. Mineralogicamente são classificados como compostos homogêneos 

de ocorrência natural, formados por processos inorgânicos (AREM, 1975). 

Dessa forma, nem todos os minerais podem ser classificados como gemas, e algumas 

gemas podem não ser minerais, como as orgânicas: pérolas, conchas e corais. Cada gema 

possui formação e características químicas próprias, que influenciam seus aspectos visíveis de 

cor, brilho e transparência. São exemplos de gemas minerais: o diamante; o berilo nas suas 

variedades esmeralda, água marinha, heliodoro e morganita; o quartzo nas variedades fumê, 

ametista, citrino e prasiolita; o topázio, entre outros. Atualmente, o quartzo é uma das mais 

importantes gemas naturais utilizadas na indústria joalheira, pela regularidade de oferta, custo, 

variedade e facilidade de beneficiamento. 

Para a melhor compreensão do tema estudado, serão inicialmente apresentados os tópicos 

mais importantes em relação à lapidação de gemas, como a descrição das propriedades ópticas 
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e mecânicas relevantes na lapidação, as técnicas de lapidação, as etapas do processo produtivo 

e a descrição das partes de uma gema lapidada.  

A lapidação de gemas  

O objetivo da lapidação é ressaltar as características ópticas de uma gema e facilitar a sua 

colocação em uma joia, ao criar uma geometria que evidencia seus principais atributos de cor, 

brilho e transparência. Ao fazer o beneficiamento, o lapidário aumenta o valor da gema, que 

de outra forma, teria seu preço formado apenas pela combinação de fatores como sua raridade 

em termos de oferta e procura, seu tamanho, o grau de saturação de cor e a presença de 

inclusões (VARGAS, 1969; KRAUS, 1987).  

Considera-se a lapidação como o principal meio de agregar valor a uma gema, sendo 

responsável de cerca de 20% do seu valor final (MACHADO, 1995). Por este motivo, a primeira 

decisão no processo de lapidação é relativa à escolha das técnicas, materiais e processos utilizados 

para diferentes gemas. Essa escolha é determinada pelas principais propriedades ópticas e 

mecânicas da gema a ser trabalhada (AREN, 1975; SCHUMANN, 1997; WEBSTER, 2002).  
 

Dentre as propriedades mecânicas, pode-se destacar a dureza ao risco, que é a resistência 

à abrasão por diversos tipos de materiais, que influencia a escolha de materiais abrasivos. A  

clivagem é a forma de rompimento da gema ao longo de planos pré-determinados de acordo 

com a estrutura cristalina do material. A fratura ocorre quando o mineral ao ser fragmentado 

se rompe ao longo de superfícies mais irregulares e que não são direções de clivagem. O 

comportamento do quartzo face às suas propriedades mecânicas será abordado em detalhes na 

Seção 3.2.3. 

Na lapidação, as propriedades mecânicas das gemas apresentam limites e restringem 

possibilidades, mas não se alteram no processo. As propriedades ópticas são ativamente 

empregadas no controle dos atributos desejados. O índice de refração está associado à 

medida de quanto a luz se desvia da sua trajetória ao passar de um meio menos denso para 

outro mais denso. É uma propriedade decisiva na escolha das proporções de lapidação com 

facetas, que tem como objetivo principal a devolução da luz na direção do observador da 

gema, a partir da mesa. A Figura 3.1(a) ilustra o brilho gerado pela reflexão da luz incidente 

no interior da gema, que está diretamente ligado ao índice de refração do material 

(HEMPHILL et al, 1998). A Figura 3.1(b) ilustra a reflexão na superfície da gema à esquerda, 

que também compõe o brilho total percebido.  
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(a)  (b) 

Figura 3.1: a) feixe incidente na gema a partir da mesa e sucessivas refrações; b) diferença de cor em 
turmalina conforme direção de observação. 

A cor de uma gema está relacionada com a absorção de determinados comprimentos de 

onda da luz visível. Ela pode ser influenciada pela lapidação, que define a geometria da gema 

para controlar sua interação com a luz. Como exemplo, uma gema mais espessa será mais 

escura do que outra menos espessa; ou uma gema pode apresentar diferentes tonalidades de 

cor se lapidada em direções cristalográficas diferentes, como ilustra a Figura 3.1(b). Esse 

fenômeno é denominado pleocroísmo, quando os cristais transparentes coloridos apresentam 

cores diferentes de acordo com a posição em que a gema é observada (HURLBURT & 

KAMMERLING, 1991). A dispersão é o fenômeno da decomposição da luz no espectro 

visível de cores dentro da gema e visualizada principalmente nas gemas incolores. Os modelos 

de lapidação para diamantes, por exemplo, são criados para evidenciar a dispersão e tornar a 

gema mais atraente (REINITZ et al, 2001).  A transparência é um fator determinante para a 

qualidade da interação do mineral com a luz. Se a gema possui inclusões ou fissuras, a 

transparência é afetada e consequentemente a maneira com que a luz é refletida na superfície 

ou refratada no interior também fica prejudicada. A presença de elementos visíveis dentro das 

gemas geralmente interfere na cor, nos fenômenos ópticos e na resistência mecânica das 

pedras, por isso as gemas são mais valorizadas se tiverem um grau de limpidez elevado. Em 

casos específicos, as inclusões podem ser aspectos diferenciais, como ilustra a Figura 3.2a.  

   
(a) (b) (c)  

Figura 3.2: a) quartzo incolor facetado com inclusões de hematita; b) detalhe de opala com efeito 
opalização; e c) feldspato pedra-da-lua com efeito adularescência. 
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Na lapidação é possível ainda ressaltar os efeitos especiais descritos na Gemologia, que 

ocorrem devido aos fenômenos ópticos de reflexão, interferência e difração. São exemplos 

desses efeitos ópticos o jogo de cores da opala, como na Figura 3.2b e a adularescência da 

pedra-da-lua, ilustrada na Figura 3.2c (AREN, 1975; HURLBURT & KAMMERLING, 1991).  

Como principal qualidade das gemas, ao longo do tempo foram desenvolvidas diferentes 

formas de ressaltar essas propriedades ópticas, por meio de técnicas de lapidação adequadas 

para aumentar a beleza das gemas. Na sua evolução, cada aperfeiçoamento técnico 

introduzido permitiu ampliar as possibilidades de produção de novos modelos de lapidação 

(GREEN et al, 2001). Atualmente, o processo de lapidação de gemas pode ser considerado uma 

atividade tecnologicamente simples, que envolve combinações variadas dos processos 

mecânicos de serra, fresamento, retificação, lixamento e polimento, com diminuição 

progressiva de rugosidade da superfície das gemas (VARGAS, 1969; SINKANKAS, 1984; 

KRAUS, 1987).  

No processo utiliza-se em etapas sequenciais uma série de equipamentos, como máquinas 

de serra, formatação, corte fino e polimento e respectivos insumos abrasivos de diferentes 

naturezas. Esses processos são comuns a diferentes técnicas de produção de modelos 

específicos, que podem ser classificados em relação à forma final da gema lapidada conforme 

ilustra a Figura 3.3 (MOL, 2004; MOL, 2009b). 

   
a) b) c) 

Figura 3.3: Diferentes modelo de lapidação: a) esculturas; b) cabochão e c) técnicas mistas. Fotos 
Fernando Libânio (MOL, 2009 a).  

A técnica de escultura em gemas é uma das primeiras formas de lapidação. Antigamente 

denominada glíptica, foi desenvolvida pelas civilizações mesopotâmicas em cerca de 2.000 

A.C., quando as gemas eram esculpidas como selos ou carimbos, criando-se símbolos ou 

desenhos na superfície das gemas (SCHUMANN, 1997). Esses grafismos eram feitos no lado 

superior de uma gema opaca ou no lado inferior de uma gema transparente, para serem 

visualizados através da mesma. Os camafeus eram esculturas figurativas em ágata que faziam 
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uso de suas camadas de cor para efeitos de profundidade, produzidas com maestria já pelos 

antigos romanos. A lapidação escultórica contemporânea é conhecida pelo termo em inglês 

carving e pode ser classificada quanto à sua forma, como angular ou curvilinear (MOL, 2009a).  

As esculturas angulares apresentam principalmente faces planas e linhas retas e são 

obtidas com o uso de ferramentas de corte agudas. Estas ferramentas produzem cortes em 

forma de ‘v’, com faces e arestas com ângulos agudos entre elas, ilustradas na Figura 3.4a. As 

esculturas curvilineares apresentam principalmente superfícies e linhas curvas, interligadas ao 

longo da gema, produzidas com o uso de ferramentas arredondadas, como na Figura 3.4b.  

a)  b)     

Figura 3.4: Classificação das Esculturas de acordo com geometria das ferramentas empregadas:          
a) angulares e b) curvilineares (MOL, 2009a).  

O modelo cabochão é caracterizado por uma superfície curva convexa, em forma de 

domo, e uma superfície plana, que determina sua base ou porção inferior. Os cabochões 

podem ainda ser duplos, com a base também convexa e apresentar diferentes curvaturas, 

conforme ilustra a Figura 3.5.  

 
Figura 3.5: Tipos de cabochão (MOL, 2004) 

Facetamento é um tipo de lapidação que consiste em produzir pequenas faces planas 

polidas nas superfícies da gema. É uma técnica utilizada em gemas que possuem maior valor 

intrínseco. Existem diversos modelos de facetamento, como os ilustrados na Figura 3.6 

(MOL, 2004), que são projetados a fim de definir tamanhos e proporções adequados para 

produzir efeitos de reflexão da luz e permitir um bom aproveitamento do mineral. 
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Figura 3.6: Modelos de facetamento: corte mesa, corte 8, brilhante português, brilhante padrão. 

É importante destacar as diversas formas em que as gemas podem ser lapidadas, para 

escolha de modelos representativos do conjunto de possibilidades quando da montagem do 

banco de amostras para análise de superfícies, que será apresentada no Capítulo 4 - Montagem 

do banco de dados. A evolução histórica dos modelos de lapidação e sua variedade de 

modelos está apresentada detalhadamente em MOL (2004) e NADUR (2009) e a do diamante 

em GILBERTSON (2007). 

3.1.1 Processos de Lapidação 

Na Gemologia, define-se lapidação como o conjunto de técnicas utilizado para o 

beneficiamento das gemas, que envolve desde o corte inicial com serra circular até o 

polimento, que é a etapa final comum a todas as técnicas, como facetamento, cabochão e 

escultura (MOL, 2004).  Essas etapas sequenciais podem ser representadas graficamente na 

Figura 3.7, de acordo com as técnicas adotadas e os equipamentos utilizados, e estão descritas 

sucintamente a seguir.  

	
Figura 3.7: Representação esquemática das etapas de lapidação (MACIEL et al, 2011).  
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O primeiro passo do processo de lapidação de uma gema corada consiste em inspecionar 

visualmente o material bruto e identificar em seu interior a forma em que a gema lapidada 

pode ser obtida. Deve-se observar o melhor aproveitamento em peso do material em função 

da forma original da gema bruta, a disposição das inclusões e das manchas de cor. Nesta 

etapa, é comum o uso de martelo para separar, via aplicação de pequenos golpes, as partes 

periféricas da gema que apresentam trincas extensas e que atinjam a superfície.  

A segunda etapa consiste em serrar a gema bruta martelada de modo a eliminar as partes com 

menores inclusões e manchas de cor anteriormente identificadas. Este procedimento é feito com o 

uso de serra circular de cobre ou bronze, com movimento vertical e refrigerada a água, com 

diamante impregnado na lâmina de metal. No processo, os grãos de diamante em movimento são 

pressionados contra o material a ser cortado com uma certa força e, como resultado, a gema é 

cortada ao longo da superfície da serra, na determinada espessura da mesma. 

A terceira etapa é a formatação da gema em um poliedro de geometria próxima à que se 

deseja no final. O equipamento de formatação usa disco abrasivo de movimento vertical tipo 

rebolo, de carbeto de silício ou diamantado de base metálica ou polimérica, de 60 a 180 grit1, 

refrigerados a água. A variação do tamanho de grão e pressão aplicada controla a intensidade de 

remoção de material, sendo o processo abrasivo mais rápido e grosseiro com uso de grãos 

maiores e pressões mais elevadas, e formatação fina com grãos menores e pressões mais baixas. 

O polimento é obtido em duas etapas, sendo necessário inicialmente promover um pré-

polimento com o uso de abrasivos finos de 1.000 a 5.000 grit, soltos sobre discos verticais ou 

horizontais, ou impregnados em lixas, ou mesmo em rebolos diamantados de finas granulometrias.  

Alternativamente à formatação, as gemas podem ser encaminhadas para produção em 

larga escala, por técnicas de tamboreamento ou vibração, que reproduzem a ação da abrasão 

encontrada nos seixos aluvionares. Consistem em depositar as gemas em recipientes fechados 

juntamente com abrasivos, de acordo com a etapa de abrasão que se deseja alcançar e 

resultam em formas arredondadas irregulares ou em cabochões (MOL, 2004; MOL, 2009a).  

As técnicas de lapidação por facetamento são empregadas na maior parte das gemas 

atualmente, e por esse destaque serão apresentadas detalhadamente na seguinte seção.  

                                   
1 Grit indica o tamanho de grão abrasivo utilizado, quanto mais alto menor o grão, definido pelo número de linhas por 
polegada (25,4mm) em cada peneira (mesh). Em uma peneira de 150 linhas por polegada passam os abrasivos classificados 
como 150 grit. A nomenclatura é normalizada pela ISO 6344-3:1998: Microgrit, P240 to P2500. 
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Facetamento 

No facetamento, a etapa de formatação de superfície produz a divisão das facetas 

superficiais do poliedro. Aqui, a gema formada é fixada com o uso de resina especial 

misturado com goma-laca em vareta ou “caneta” feita de alumínio, madeira ou latão. Estando 

uma porção da gema (frente ou fundo) colada na caneta, seu lado oposto está disponível para 

o trabalho. A caneta é fixada na máquina de lapidar que permite transferir para a gema o 

ângulo no qual a primeira faceta será cortada, em relação ao disco de corte. O posicionamento 

das facetas em relação ao disco de corte pode ser visualizado na Figura 3.8.  

 
Figura 3.8:  Gema fixada na máquina para corte em diferentes ângulos (MOL, 2004).  

O conjunto é então abaixado e entra em contato com o disco de corte, geralmente feito em 

alumínio, aço ou cobre,  carregado de abrasivo solto: diamante em pó ou carbeto de silício; ou 

impregnado por eletrodeposição ou sinterização (fundição do metal ao redor das partículas de 

diamante). Este procedimento gera a faceta, uma superfície plana na interface da gema e disco.  

O mandril é o equipamento que fixa a caneta e permite a revolução da gema em 360 graus a 

partir de um eixo imaginário que parte do centro da gema, em vista superior. Normalmente este 

mandril apresenta uma circunferência graduada em 96 divisões, que permite controlar as 

direções de corte das facetas. O corte de facetas ao redor da gema em um mesmo ângulo forma 

uma carreira. Este processo é repetido no corte de carreiras em diferentes ângulos em relação ao 

plano horizontal. A Figura 3.9 ilustra três carreiras com 16, 8 e 8 facetas cada uma (destacadas 

em cinza em 3.9b, c, d) na porção superior da lapidação redonda brilhante padrão (standart 

round brilliant cut - SRB).  
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Figura 3.9: Etapas do facetamento da coroa do modelo SRB, onde o rondiz (a) é cortado a 90º, a 
primeira carreira (b) é cortada a 33 graus, a segunda (c) a 28º, a terceira (d) a 16º e a mesa (e) a zero 
grau, em relação ao plano horizontal (MOL, 2004). 

Estando facetada a gema, repete-se a mesma sequência de revoluções e angulações que 

geraram os cortes de cada faceta, desta vez em máquina equipada com disco de polimento, 

para o polimento de cada faceta individualmente. Quando finalizado um dos lados da gema, 

transfere-se a mesma para outra caneta, de modo a permitir que o trabalho seja realizado na 

parte anteriormente encoberta.  

Para o polimento de gemas, o disco a ser utilizado pode ser de material polimérico, 

cerâmico ou metálico como ligas de bronze, estanho, chumbo e antimônio, carregados de pós 

de polimento: alumina, óxido de cério, óxido de cromo ou diamante em pó (VARGAS, 1969; 

MILLER, 2007; SANTOS e MOL, 2007).  

O polimento mal executado prejudica o resultado final da lapidação, quando marcas 

remanescentes do processo podem ser vistas a olho nu e interferem na reflexão e na refração 

da luz na superfície das gemas, pois tendem a refletir a luz em diversas direções. 

3.1.2 Qualidade da Lapidação 

Na avaliação da qualidade de uma gema lapidada, pelo menos quatro aspectos são 

considerados para a formação do preço: o grau de saturação de cor, o tamanho ou volume 

expresso em peso, o nível de pureza da gema em relação a inclusões e a qualidade da 

lapidação (AREN, 1975; WEBSTER, 2002; GILLEN et al, 2005; BRANCO, 2008). 

A qualidade da lapidação de gemas coradas está ligada a dois fatores: às proporções entre 

as partes das gemas, que influenciam na sua simetria e desempenho óptico (MOL, 2004) e ao 
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acabamento superficial com excelente polimento e ausência de imperfeições que também 

influenciam o desempenho óptico.  

A qualidade da lapidação de diamantes tem critérios bem definidos em relação a esses 

dois fatores principais: a simetria geral da gema e a qualidade do polimento. Em relação à 

qualidade do polimento, avalia-se a presença de defeitos de acabamento que podem ocorrer 

no processo de lapidação, como os exemplos a seguir, observados em lupa como mostrado na 

Figura 3.10  (GILLEN et al, 2005).  

   
(a) (b) (c)   

Figura 3.10: Defeitos de lapidação: a) arranhões, em linha reta ou curva; b) arranhões ou buracos na 
junção das facetas formam linhas foscas nas arestas; e c) linhas paralelas de polimento foscas ou 
transparentes (GILLEN et al, 2005).  

No Sistema de Classificação de Diamantes mais comumente empregado, do Gemological 

Institute of America (GIA), a avaliação do polimento se baseia na qualidade da superfície de 

uma gema como um resultado do seu processo de polimento e a consequente presença ou não 

de marcas de polimento (polish features), assim como em relação aos defeitos surgidos no 

uso, conhecidos como desgaste posterior (wear). Essas marcas de polimento estão 

localizadas na superfície e não penetram visivelmente no diamante, quando observadas em 

lupa com ampliação de 10x (GILLEN et al, 2005).   

Assim como nos outros aspectos de classificação de diamantes, uma metodologia padrão 

e um ambiente controlado são utilizados para avaliar o polimento de forma consistente, e a 

avaliação final é feita a partir do consenso de opiniões de avaliadores independentes. As 

seguintes etapas são realizadas em aumento de 10x com uso de lupa ou microscópio gemológico 

para avaliar o polimento: 1) o diamante é examinado a partir da mesa, por toda a superfície, 

para uma impressão inicial do aspecto geral do polimento, 2) em seguida, observam-se ambas 

as faces, para localização de marcas de polimento presentes, e 3) a gema é novamente examinada 

com lupa, a partir da porção superior, em pelo menos quatro posições diferentes, para 

verificar defeitos dependentes da orientação.  
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Após essas etapas, confere-se uma avaliação visual que considera a aparência geral do 

diamante visto a partir da mesa, assim como a presença de marcas de polimento vistas em 

qualquer posição. A ênfase é dada na aparência geral a partir da mesa, vista com aumento de 

10x, conforme ilustra a Figura 3.11.  

 
Figura 3.11: Exemplos de diamantes vistos a partir da mesa, marcas de polimento e descrição das 
categoria de classificação de polimento do GIA (GIA, 2009). 

Na avaliação, os peritos inspecionam visualmente a gema, considerando a quantidade e 

visibilidade dos defeitos presentes e o polimento é então avaliado em uma escala composta 

por excelente, muito bom, bom, regular e ruim. A descrição dessas cinco categorias de 

qualidade do polimento está apresentada na Tabela 3.1.  

 



 30 

Tabela 3.1: Fatores de classificação da qualidade do polimento (GILLEN et al, 2005). 

Categorias Descrição 

Excelente Abrange gemas sem nenhuma marca de polimento aparente até diminutas marcas que 
podem ser vistas com aumento de 10x 

Muito bom Diminutas marcas de polimento que podem ser vistas a partir da mesa com aumento de 
10x.  

Bom Notáveis marcas de polimento vistas com aumento de 10x. O brilho do diamante pode 
ser afetado quando visto a olho nu. 

Razoável Notáveis e fortes marcas de polimento vistas com aumento de 10x. O brilho do diamante 
é afetado quando visto a olho nu. 

Ruim Proeminentes e fortes marcas de polimento vistas a partir da mesa com aumento de 10x. 
O brilho do diamante é significativamente afetado quando visto a olho nu. 

 

Em 2006, o GIA introduziu um novo padrão de avaliação de corte de diamantes brilhantes 

redondos que usa um sistema computadorizado de captura de geometria tridimensional e software 

de análise de proporções DiaMension, da empresa israelense Sarin Technologies. O sistema usa 

essas informações para gerar uma análise objetiva do desempenho óptico da gema lapidada, mas a 

avaliação do polimento e simetria ainda são avaliados visualmente (SARIN, 2010). 

No mais aprofundado estudo sobre a lapidação de diamantes e seu impacto na qualidade, 

MOSES et al (2004) concluíram que o efeito do polimento classificado como “razoável” ou 

“ruim” causa redução no brilho e fogo, pois afeta o desempenho óptico e resulta em gemas de 

qualidade inferior. Na avaliação geral de qualidade, que leva em consideração todos os outros 

fatores, entretanto, os autores destacam que não existe uma correlação direta entre a avaliação 

da lapidação e a avaliação da gema, e citam como exemplo um diamante de polimento “muito 

bom” pode receber uma nota máxima de qualidade, se apresentar as proporções ideais.  

As normas desenvolvidas pelo GIA desde a década de 1950 embasaram a criação da Norma 

da Associação Internacional de Padronização (ISO: International Standartization Assotiation)  

para Classificação de Diamantes Lapidados,  ISO/TR 11211:1995 Grading polished diamonds -

- Terminology and classification, e sua correspondente no Brasil, Norma NBR 12310:2013– 

Diamante Lapidado, que especificam a terminologia, critérios e ensaios para a descrição e 

classificação de diamantes lapidados. Essa norma cita as 4 categorias inferiores, de “muito boa” 

a “pobre”, e informa que uma norma opcional de “excelente” pode ser usada, e destaca que a 

avaliação do polimento, na avaliação da qualidade da lapidação, diz respeito à “qualidade da 

superfície da faceta em relação aos defeitos externos presentes”.  
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3.2 Abrasão de Quartzo 

Os processos de corte, formatação e polimento de pedras naturais são resultados de 

mecanismos de desgaste intencionais, produzidos com o uso de diferentes grãos abrasivos 

como diamante e carbeto de silício (SiC). Corte, Formatação ou Polimento é o nome dado a 

cada processo, de acordo com a intensidade da abrasão e parâmetros como velocidade, o 

tamanho do cavaco (chip) removido e a natureza das superfícies obtidas (ENGIN, 2013).  

Enquanto os mecanismos de desgaste explicam a perda de material nas superfícies 

decorrente de processos naturais ou como resultado indireto de outro processo, a abrasão tem 

como objetivo específico remover o material dessas superfícies, de forma controlada e com 

resultados esperados. A abrasão é uma forma de desgaste eficiente, com base em diferentes 

mecanismos físicos ou ações destrutivas para materiais, e varia de acordo com os materiais 

envolvidos e suas propriedades, bem como a dinâmica dos contatos. KOMANDURI et al 

(1997) representam esquematicamente os processos mecânicos abrasivos empregados para a 

usinagem de diversos materiais como mostrado na Figura 3.12.  

 

Figura 3.12: Processos mecânicos abrasivos (adaptado de KOMANDURI et al, 1997). 

Segundo EVANS et al (2003), lapidação e polimento são processos tecnologicamente 

diferenciados, mas que dependem igualmente dos mesmos mecanismos, que são a interação 

entre o tamanho do grão abrasivo e a profundidade da camada removida. Na Engenharia 

Mecânica, CHIAVERINI (1977) define que “o polimento tem por objetivo conferir um 

acabamento liso na superfície das peças, podendo-se obter tolerâncias de superfícies de 

0,025 mm ou menos, mediante o emprego de máquinas de polimento”. O polimento pode 

ainda ser definido como um processo abrasivo de remoção de irregularidades e arranhões 

visíveis, de forma que a superfície polida promova a reflexão da luz de forma linear (Coes, 

1971 e Samuels, 1971 apud ENGIN, 2013).  
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Pela importância do tema para o estudo aqui conduzido, a próxima seção apresenta os 

principais conceitos de Tribologia, que é por definição a ciência que estuda a interação de 

superfícies em movimento e o desgaste de materiais  (BASU & KALIN, 2011).  

3.2.1 Tribologia 

A Tribologia envolve interação multidisciplinar de Engenharia Mecânica, Ciência dos 

Materiais, Física e Química. Seu nome deriva da palavra grega tribos que significa esfregar e 

seu conceito está diretamente ligado ao Desgaste, que é a principal causa de perda de material, 

e ao Atrito, que é a principal causa de desgaste e perda de energia (STACHOWIAK & 

BATCHELOR , 2005).  

O estudo da Tribologia é específico do material estudado, sendo conhecido o conceito de 

sistema tribológico, que envolve o atrito e desgaste de diferentes materiais em contato, com 

influência do ambiente na temperatura, lubrificação, e parâmetros cinéticos como velocidade 

e pressão aplicada, apresentados detalhadamente a seguir.  

Atrito e Desgate 

O atrito é definido pela fricção entre dois corpos, que diminui o movimento relativo das 

superfícies em contato devido ao travamento mútuo de protuberâncias ou asperezas nas 

superfícies dos materiais em contato (HUTCHINGS, 1992). Na prática, o atrito depende 

fortemente de parâmetros como morfologia da superfície, as propriedades do material e 

condições ambientais, sendo difícil prever o atrito apenas com os dados dos materiais e as 

condições de funcionamento básico (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).  

Segundo a Associação Internacional ASTM (American Society for Testing and Materials), 

o Desgaste pode ser definido como sendo o dano em uma superfície sólida, envolvendo perda 

progressiva de massa, devido ao movimento relativo entre a superfície e o contato com outro 

material ou materiais, ou como a perda progressiva de substâncias da superfície de um corpo 

sólido, causada por ação mecânica, isto é, por contato e movimento relativo de um contra-

corpo sólido, líquido ou gasoso (BASU & KALIN, 2011).  

O conceito de área de contato real, formada pelo contato entre as asperidades ilustrado na 

Figura 3.13, permitiu adotar a hipótese de que a área de contato real pode ser considerada 

proporcional ao carregamento e independente da área de contato aparente, pois o atrito 

envolve mecanismos de dissipação de energia durante o movimento relativo de dois corpos, 
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sendo o contato entre duas superfícies ocorrente nas extremidades de asperidades, e a carga 

distribuída nestes pontos discretos. Assim, sob condições de não-lubrificação, a força de atrito 

será a soma total das forças de atrito tangenciais nesses pontos, que acredita-se representar 

entre 5 e 20% da área de contato nominal na maior parte dos casos (BASU & KALIN, 2011). 

 
Figura 3.13: Ilustração esquemática de contato aparente (A) e real, onde a superfície contém n 
asperezas e a área de contato real pode ser expressa como a soma das áreas de contatos individuais 
(Ai) de tais asperezas (BASU & KALIN, 2011).  

As condições de contato nas asperidades afetam os mecanismos de atrito e desgate nessas 

junções. Tipicamente, vários mecanismos podem agir simultaneamente, mas é provável que 

um mecanismo será o principal responsável pelo comportamento do atrito de modo geral, e 

contribuirá em maior parte para o desgaste. Segundo BASU & KALIN (2011), o atrito em 

condições de contato não-lubrificado surge devido a diversos mecanismos como adesão, 

deformação e corte ou sulcamento, sendo este o mais comum.   

 
Figura 3.14: Ilustração esquemática de mecanismos de atrito e desgaste correspondentes (adaptado 
de CORRÊA, 2005).  

Os mecanismos de desgaste no contato em movimento variam de acordo com os materiais 

envolvidos e parâmetros do experimento, e podem ocorrer por uma combinação dos 
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princípios de adesão, fatiga da superfície, reações triboquímicas e abrasão. O mecanismo de 

adesão ocorre quando a força de atrito é maior que a necessária para romper as ligações 

atômicas formadas nas regiões de contato. No caso dos metais, cerâmicas e outros materiais 

rígidos, o mecanismo de desgaste por deformação é promovido pela deformação plástica das 

asperezas, enquanto no sulcamento as partículas abrasivas mais duras arranham ou cortam a 

superfície do material (BASU & KALIN, 2011).  

Segundo EYRE (1978), o desgaste encontrado nos diversos ambientes industriais pode ser 

classificado como abrasivo (em cerca de 50% dos casos), adesivo (15%), erosivo (8%), por 

fricção (8%) e corrosivo (5%). No entanto, o desgaste raramente é o resultado da atuação de 

um único mecanismo. Há situações onde um tipo muda para outro ou onde dois ou mais 

mecanismos operam juntos; é possível, por exemplo, que partículas removidas por desgaste 

adesivo passem a causar desgaste abrasivo.  

De uma forma geral, a perda de massa por desgaste como uma função do tempo ou distância 

percorrida é influenciada por diferentes condições operacionais como velocidade de 

deslizamento, carga, temperatura e ambiente; ou características dos materiais como acabamento 

superficial, dureza, tenacidade, microestrutura, geometria e elementos interfaciais. Pela 

interação de diversos parâmetros, ilustrada esquematicamente na Tabela 3.2, o desgaste em um 

sistema tribológico é um problema complexo (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2001). 

Tabela 3.2: Caracterização dos mecanismos de desgaste (adaptado de CZICHOS, 1978).  

MECANISMOS DE DESGASTE 
ELEMENTOS EM 

INTERAÇÃO 
TIPO DE MOVIMENTO 

RELATIVO Fadiga de 
superfície Abrasão Triboquímico Adesão 

 
Deslizamento desgaste por riscamento 

 
Rolamento desgaste por rolamento 

 
Impacto desgaste por impacto 

Sólido/sólido 
(metais, polímeros 

minerais, etc) 
lubrificados ou não 

 
Oscilação desgaste por fretting 

Sólido/líquido 
 

Fluxo desgaste por cavitação x 

Sólido/fluido + 
partículas 

 
Fluxo erosão fluida  x 
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COSTA (2014) ressalta que por diferenças importantes nos diversos tipos de abrasão é 

difícil propor uma classificação precisa do desgaste, pois segundo alguns autores “a 

classificação baseia-se no aspecto da superfície resultante. Para outros autores, a mesma 

baseia-se na natureza dos materiais envolvidos, enquanto outros pesquisadores a vinculam 

ao modo de trabalho e ao desempenho dos materiais durante operação”.   

A Tabela 3.3 apresenta esquematicamente a interação entre propriedades críticas de um 

determinado material e mecanismos de desgaste relevantes, ressaltando a importância da 

seleção de materiais em função de seu comportamento no desgaste.  

Tabela 3.3: Propriedades dos materiais versus principais mecanismos de desgate (adaptado de 
STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001).  

Principais Mecanismos de Desgaste Propriedade crítica do material 
Abrasivo Erosivo Cavitação Corrosão Fretting Adesivo Fadiga 

Dureza x x - - - x - 
Tenacidade - x x - - - x 
Resistência a fadiga x x x - x - x 
Inércia quimica - - - - x - - 
Microestrutura heterogênea x - - x - x - 

Em função da complexidade da interação entre os fatores listados na Tabela 3.3, o estudo 

de cada tipo de desgaste é específico e envolve interações mecânicas particulares. Por este 

motivo, as próximas seções se concentram na descrição dos principais aspectos do desgaste 

abrasivo, que é o tipo de desgaste relevante para este trabalho.  

Desgaste abrasivo 

O desgaste abrasivo pode ser definido como “o desgaste devido a partículas ou 

protuberâncias duras forçadas contra e movendo-se ao longo de uma superfície sólida” 

(ASTM: G40 - 96). Dentro dos processos de usinagem de materiais, a abrasão é o que 

consegue melhores resultados finais, sendo por isso amplamente utilizada nos casos em que é 

necessário um bom acabamento superficial (SALMON, 1992).  

O desgaste abrasivo (K) de um material pode ser calculado usando-se a equação de 

Archard (equação 3.1) onde Q é a perda de volume pela distância percorrida, W é a carga 

normal e H é a dureza.  
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€ 

Q =
KW
H

 (3.1) 

 Em aplicações da engenharia, usa-se a razão K/H, chamada coeficiente de desgaste 

específico. Com o símbolo k, indica o volume do material removido no desgaste (mm3) pela 

distância de deslizamento (m) e o contato da carga em N (BASU & KALIN, 2011).   

No desgaste abrasivo, a abrasão representa um tipo de dano causado às superfícies baseado 

em diferentes mecanismos físicos ou ações destrutivas aos materiais, que dependem das suas 

propriedades assim como da dinâmica do contato, mas está tipicamente associada com a 

indentação de múltiplas asperidades mais duras do que o material a ser trabalhado (BASU & 

KALIN, 2011).  Na classificação mais utilizada, os processos abrasivos podem ser divididos 

em duas categorias: abrasão a dois corpos e abrasão a três corpos, ilustrados na Figura 3.15 

(RABINOWICZ et al, 1961; GATES, 1998; TREZONA e HUTCHINGS, 1999).  

 
Figura 3.15: Abrasão a dois corpos e a três (ZUM GAHR, 1987).  

A abrasão a dois corpos se produz quando partículas abrasivas fixas são animadas de 

movimento relativo em relação à superfície em estudo. O desgaste principal é causando por 

sulcamento e pode ser chamado de “desgaste abrasivo por riscamento” ou “grooving 

abrasion”. A abrasão a três corpos, por sua vez, representa a interposição de partículas 

abrasivas livres entre duas superfícies em movimento relativo, onde prepondera o rolamento 

dessas partículas e remoção de material por rolamento (BUIJS & KORPEL VAN-HOUTEN, 

1993a; GATES, 1998).  

Essa classificação se baseia nas marcas de desgaste geradas pelas partículas abrasivas no 

corpo de prova, como ilustra a Figura 3.16 (TREZONA et al, 1999):  
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a) b) 

Figura 3.16: Micrografias SEM de superfícies típicas de desgaste em aço: a) riscamento, a dois 
corpos, com alta pressão e baixa concentração de partículas abrasivas; e (b) rolamento, a três corpos, 
com baixa pressão e alta concentração de partículas (TREZONA et al, 1999).  

NEALE (1995) destaca diversos fatores que influenciam o desgaste por abrasão em metais:  

a) tamanho da partícula (grossa, fina e média); 

b) formato da partícula (angulares, redondas); 

c) dureza da partícula;  

d) dureza do metal base; 

e) acabamento do metal base; 

f) velocidade e frequência do contato entre a partícula abrasiva e metal base; 

g) tamanho de grão da estrutura do metal base; 

h) ângulo de incidência da partícula no metal base.  

Em relação ao tamanho da partícula, experimentos de LARSEN-BADSE (1968) em 

metais e lixas abrasivas mostraram que a taxa de desgaste cresce rapidamente com o tamanho 

de partícula até alcançar um diâmetro crítico, a partir do qual o desgaste se torna menos severo 

ou se torna independente desta variável. Para tamanhos de partículas acima do valor crítico, a 

taxa de desgaste fica proporcional à pressão aplicada e em relação direta com a área da amostra.  

FANG et al (1991) destacam a importância da forma do abrasivo na determinação do 

mecanismo de desgaste em metais e concluem que as partículas com um formato mais próximo 

ao angular possuem a tendência de engastar em uma das superfícies e deslizar sobre a outra, 

enquanto partículas com um formato esférico tendem a rolar indentando as superfícies.  

O desgaste de um sistema depende fortemente da relação entre a dureza da superfície (Hs) 

e a dureza do abrasivo (Ha), denominada “coeficiente de dureza”, na qual a resistência ao 

desgaste abrasivo aumenta à medida que a dureza do material desgastado se aproxima daquela 

do abrasivo (MOORE apud CORRÊA, 2005 e FANG et al, 1991). Partículas abrasivas muito 

duras em relação ao material aumentam o desgaste porque são capazes de penetrar mais 
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profundamente na superfície e remover material pela ação cortante, sem produzir quebra ou 

arredondamento de suas arestas (EYRE, 1978 e TYLCZAK, 1992).  

Richardson apud CORRÊA (2005) sugere que a dureza da superfície resistindo ao 

desgaste em ligas ferrosas deve ser maior do que metade da dureza do abrasivo para se ter 

alguma melhoria efetiva na resistência ao desgaste, isto é, Hs/Ha > 0,5. Ao se aumentar o 

coeficiente de dureza acima de 1,3, no entanto, não é prevista nenhuma melhoria adicional. 

Uma conclusão geral é que a dureza do material deve ser adaptada com a do abrasivo a fim de 

proporcionar a ocorrência do desgaste na região de abrasão reduzida.  

De acordo com a interação entre esses fatores, o processo abrasivo pode se configurar em 

diferentes tipos, como a classificação de AVERY (1961) em Abrasão por Goivagem,  Abrasão por 

Moagem ou a Alta Pressão e Riscamento ou a Baixa Pressão, conforme explica NUCCI (2005): 

A abrasão por Goivagem é o desgaste que ocorre com partículas abrasivas grosseiras e 

de grandes dimensões, principalmente dotadas de regiões pontiagudas cortantes com dureza 

maior do que a substância que está sendo desgastada. Pode acontecer quando há pressões mais 

ou menos intensas e repetitivas, e em velocidades baixas e altas. São exemplos de desgaste 

por abrasão por Goivagem o que ocorre nos dentes de caçambas que trabalham em lugares 

onde há areia, rochas ou argila.  

Abrasão por Moagem ou Alta Pressão é o desgaste que ocorre na prensagem da partícula 

contra o material em pressões fortes ou médias que provocam o desgaste superficial pelo 

deslocamento de pequenos fragmentos do material, ocasionando o esmagamento do abrasivo ou 

não. A constituição do material que sofre a abrasão influi na classificação da moagem. Se é 

dúctil, terá uma abrasão que tira cavacos, se é frágil ou se torne frágil, haverá um deslocamento 

superficial de pequenos fragmentos. É normal que, ocasionalmente, poderão ocorrer as duas 

modalidades ao mesmo tempo. Quando as tensões envolvidas são superiores à tensão de 

fragmentação do abrasivo, o material é fragmentado durante o contato abrasivo com a superfície 

desgastada, promovendo uma maior penetração do abrasivo na superfície, maior deformação 

plástica das fases dúcteis e fratura das fases frágeis presentes no material. Tipicamente, esta 

forma de abrasão ocorre em equipamentos de moagem de minérios, que envolvem partículas de 

pequeno tamanho, em mancais contaminados com areia ou outros minerais.   

Na abrasão por riscamento ou a baixa pressão a superfície desgastada é riscada pelo 

material abrasivo, que ao penetrar na superfície, promove a remoção de material. As tensões 

impostas sobre as partículas abrasivas são inferiores à tensão necessária para a fragmentação 



 39 

do abrasivo. Tipicamente, a abrasão a baixa pressão ocorre na superfície dos componentes de 

equipamentos, que direta ou indiretamente manuseiam terras ou minérios, tais como máquinas 

agrícolas, equipamentos de escavação e transporte (NUCCI, 2005).  

GATES (1998) recomenda a adoção de uma terminologia baseada na severidade do 

desgaste (Tabela 3.4) abandonando totalmente a divisão simples entre abrasão a dois ou três 

corpos. Segundo esse autor, a classificação deve resultar em modos com certas características 

em comum, que sejam agrupadas por: a) Situação: descrição das condições macroscópicas de 

engenharia que produzem o desgaste, como geometria de contato, tensões aplicadas, 

velocidade de deslizamento; b) Mecanismo: processos microscópicos de geração de partículas 

desgastadas (debris particles); e c) Manifestação: fenômenos observáveis como taxa de 

desgaste e suas transições, caracterização das superfícies desgastadas, dentre outras.  

Tabela 3.4: Proposta de classificação baseada em Severidade do Desgaste Abrasivo (GATES, 1998).  

Modo de desgaste abrasivo 
Situação típica 

Leve Severo Extremo 
Tamanho da partícula Pequena Moderada Grande 
Contenção da 
partícula 

Não contida Contida parcialmente por 
superfície de contato 

Contida sob pressão 

Forma da partícula Arredondada Pontiaguda Pontiaguda 
Tensão no contato Baixa - insuficiente para 

quebra de partículas 
Moderada - suficiente 
para quebra de partículas 

Muito alta - pode causar 
deformação macroscópica ou 
fratura frágil do material  

Mecanismo 
Dominante Microsulcamento Microcorte Microcorte e/ou microfratura 
Termos equivalentes Abrasão a baixa tensão Abrasão por alta tensão  
 Abrasão por riscamento Abrasão por moagem Abrasão por goivagem 
 Abrasão por 3 corpos 

com baixa tensão 
Abrasão por 3 corpos 
com alta tensão 

Abrasão por 2 corpos com alta 
tensão 

  Abrasão por 2 corpos 
com baixa tensão 

 

Mecanismos de fratura frágil  

Na abrasão de materiais frágeis segundo INAZAKI (1987), a remoção de material é 

resultado de diversas deformações microscópicas ou fraturas nos pontos onde grãos abrasivos 

atuam durante o processo. O processo de fratura frágil consiste na formação e propagação de 

trincas através da seção reta do material em uma direção perpendicular à carga aplicada 

(CALLISTER, 2000).  

LAWN e WILSHAW (1975) apresentaram esquematicamente os estágios de indentação e 

fratura em um material frágil ilustrados na Figura 3.17. 
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1) o material abaixo do indentador sofre inicialmente deformação 
elástica, e a pressão aplicada forma uma camada de deformação  

 

2) após o limite de escoamento, surge na região de deformação uma falha 
que se desenvolve como uma trinca mediana paralela ao eixo de pressão 
aplicada;  

 

3) o aumento de carga após este limite causa um crescimento estável da 
trinca mediana;  

 

4) no subsequente descarregamento, esta trinca pode diminuir mas não 
desaparecerá.  

 

5) na remoção do indentador surgem trincas laterais, que se iniciam na 
base da zona de deformação plástica, abaixo do contato e se espalham 
lateralmente em um plano paralelo à superfície do material, em 
consequência de um campo de tensão residual entre a zona de 
deformação plástica e a permanente.  

 

6) mesmo após o contato com o indentador, as trincas laterais continuam 
a se estender até a superfície e podem levar a perda de material por 
lascamento, ainda movidas pelo campo de tensão residual na fronteira 
entre as zonas de deformação elástico-plástico  

 
Figura 3.17: Representação esquemática de evento de indentação (LAWN e WILSHAW, 1975).  

BASU & KALIN (2011) explicam que nesta representação esquemática do evento de 

indentação ocorre incialmente uma deformação elástica no processo de penetração. Com o 

aumento da carga, as tensões excedem o limite elástico e inicia-se o processo plástico. 

Aumentando ainda mais a carga, o material diretamente abaixo do penetrador torna-se 

completamente plástico. O material é removido em diferentes formas, dependendo do tamanho e 

densidade de defeitos ou trincas no material e o tamanho do campo de tensões gerado na interface 

elástica-plástica. Quando o campo de tensão provocado por uma ponta de grão é menor do que os 

defeitos, o material será removido principalmente através da deformação plástica. Por outro lado, 

quando o campo de tensão é maior do que esses defeitos, uma microfratura quebradiça localizada 

é o mecanismo principal (MARSHALL et al., 1983; INAZAKI, 1987).  

LAWN e WISHAW (1975) estudaram inicialmente os mecanismos de indentação com 

deslizamento fazendo a comparação com a indentação estática, para explicar os mecanismos 

de remoção de material com mecanismos de fratura frágil. A Figura 3.18 ilustra o movimento 

de uma asperidade única sobre superfície de material frágil.  
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Figura 3.18: Representação da fratura típica da indentação em movimento (CHANDRASEKAR e 
FARRIS, 1997).  

Nesse mecanismo, as microfraturas emanam da fronteira da região de deformação plástica 

que está imediatamente abaixo da partícula de indentação. A remoção de material em lascas 

ocorre quando fraturas laterais fazem interseção com a superfície do material frágil. As fraturas 

medianas se estendem muito abaixo da superfície e formam danos subsuperficiais (EVANS e 

WILSHAW, 1976; EVANS e MARSHALL, 1981; CHANDRASEKAR e FARRIS, 1997).  

PHILIPS et al (1977) encontraram similaridades entre o dano produzido por partículas 

soltas de carbeto de silício durante abrasão a três corpos e a indentação estática piramidal em 

vidro e sílica fundida, formulando uma teoria do modelo de abrasão por rolamento e indentação. 

Os autores analisaram a superfície de um material polido e posteriormente submetido a abrasão 

a três corpos com a fratura causada por indentação Vickers com alta carga (Figura 3.19) e 

encontraram um relação de 1:1 entre a indentação de cada partícula abrasiva e remoção de 

material. Neste estudo, os mecanismos de interseção de fraturas não apresentaram contribuição 

significativa nas taxas de remoção de material no modo abrasivo a três corpos. 

 
Figura 3.19: Micrografias SEM da superfície de amostras de vidro polido com fraturas por a) 
interação de única partícula em abrasão a três corpos e b) indentação Vickers com ponta de diamante 
a 10kg (PHILLIPS et al, 1977).    
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A formação e propagação de trincas é alterada pela geometria do indentador, como ilustra a 

Figura 3.20, na distribuição da carga aplicada com um penetrador de forma redonda. Durante o 

carregamento contínuo, trincas radiais se formam inicialmente nas regiões de fronteira entre o 

material e o indentador, e se propagam em ângulo. Na retirada de carga, as trincas formam uma 

geometria cônica, como na imagem do vidro soda-cal-sílica transparente (figura 3.20a).  

 
Figura 3.20: Esquema do desenvolvimento de trinca durante aplicação e remoção da carga com 
indentador redondo sobre superfície plana de material frágil (i a vi); e a) parâmetros associados com 
formação de trincas cônicas e imagem da trinca cônica em vidro (BASU & KALIN, 2011).  

Conforme explicam BASU & KALIN (2011) essas trincas laterais crescem com o tempo 

durante o carregamento (iv e v – Fig. 3.20), e se desenvolvem lateralmente durante o 

descarregamento,  formando o padrão cônico na retirada completa da carga (vi). Durante o 

processo de abrasão, a interação entre o abrasivo e o material pode ser considerada como 

equivalente a diversos eventos únicos de indentação e recuo de carga. Portanto, várias trincas 

laterais geradas a partir de cada interação se encontram na sub-superfície, formando lascas e 

consequente remoção de material, ou seja, o desgaste.  

Os autores destacam ainda a interferência da pressão aplicada na formação e propagação 

nos padrões de trincas (laterais, medianas e radiais) e como essa interação influencia a 

remoção de material em lascas de diferentes tamanhos e formatos, como ilustra a Figura 3.21. 
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Figura 3.21: a) Seções transversais da superfície do material em torno de indentações Vickers e 
formação de trincas laterais (lc) e trincas medianas (mc) em regime de alta carga e b) as trincas 
radiais (rc) e fissuras laterais (lc) em regime de baixa carga (BASU & KALIN, 2011).  

Com base no mecanismo de rolamento de partículas abrasivas, onde as partículas 

indentam a superfície da peça e removem o material por fraturas laterais, BUIJS e KORPEL 

VAN-HOUTEN (1993b) apresentaram um modelo para a abrasão a três corpos de materiais 

frágeis a partir de experiências em lapidação com vidro. Nesse estudo, os autores obtiveram 

expressões para a taxa de remoção de material (ou desgaste), a rugosidade da superfície, 

danos subsuperficiais e carga por partícula em função da forma e tamanho das partículas, 

parâmetros materiais da peça trabalhada e da peça de polimento, pressão e a velocidade 

relativa entre os dois corpos (BUIJS e KORPEL VAN-HOUTEN, 1993a). Dentre suas 

conclusões, os autores apontam que:  

-a taxa de remoção de material é proporcional a pressão e velocidade relativa;  

-a carga por partícula abrasiva cresce com o tamanho do abrasivo ao quadrado; enquanto a 
taxa de remoção depende da raiz quadrada do tamanho do abrasivo.  

O coeficiente de Preston (Cp) é um parâmetro conveniente para quantificar a facilidade de 

remoção de material, obtido pela divisão do volume total removido pela velocidade tangencial 

de corte, tempo de corte e carga normal aplicada, conforme a Equação 3.2:  

 

€ 

Cp =
Vp

Fnvst
   (3.2) 

onde Vp é o volume de material removido, Fn é a carga normal aplicada, Vs a velocidade 

linear de corte e t o tempo de corte. Em termos de unidade, Cp pode ser expresso em 

área/força ou volume/energia e a sua correlação com a rugosidade superficial de cada amostra 
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pode ser comparada posteriormente por métodos de regressão estatística (JITARAPARASILP 

e RUKIJKANPANICH, 2007). 

Outros parâmetros importantes no polimento são a velocidade, medida pela taxa de 

remoção do material - TRM (material removal rate - MRR) e o acabamento superficial, 

medido pela rugosidade da superfície.  

Segundo GUZZO (2000), a lapidação e o polimento de quartzo são considerados de uma 

perspectiva tribológica como processos de desgaste de três-corpos, nos quais as partículas 

abrasivas estão soltas para rolar e deslizar entre duas superfícies em contato em movimento, 

causando danos a pelo menos uma das duas superfícies. O autor afirma ainda que na 

lapidação de quartzo o material é retirado por indentações múltiplas e arranhões devidos à 

interação entre o disco de lapidação, o material sendo trabalhado e as partículas abrasivas.  

Nesse caso, pode-se concluir que o principal mecanismo de desgate relevante ao problema 

aqui estudado é o de riscamento por baixa pressão em um material duro de fratura frágil.  

No desgaste abrasivo de quartzo deve-se considerar ainda os efeitos de orientação 

cristalográfica, em função da anisotropia das propriedades elásticas do cristal. TELLIER e 

BENMESSAOUDA (1994) estudaram a deformação e fratura de quartzo e observaram que a 

carga crítica de formação de trincas é dependente da orientação, assim como a forma das 

lascas geradas. Os autores interpretaram a diferença em função da facilidade de propagação 

de trincas em planos preferenciais de deslizamento.  

A seção seguinte descreve as principais propriedades mecânicas relacionadas ao 

mecanismos de fratura frágil, como dureza, resistência de compressão, tenacidade à fratura, 

modulo de elasticidade e de flexão. Em seguida, são apresentadas as propriedades específicas 

do material de estudo, o quartzo hialino, um material cristalino frágil, de elevada dureza, 

rigidez e de módulo de elasticidade, e boa resistência ao desgaste.  

Propriedades relevantes na fratura frágil  

Os materiais frágeis tendem a sofrer fratura à temperatura ambiente antes que qualquer 

deformação plástica ocorra, à temperatura ambiente (CALLISTER, 2000). A medida da 

capacidade de um material em resistir à fratura quando uma trinca está presente é a 

tenacidade à fratura. Na deformação plana, calcula-se a tenacidade à fratura (Klc) com a 

Equação 3.3, onde Y representa um parâmetro ou função adimensional que depende tanto da 
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amostra como da geometria da trinca, σ a tensão aplicada, e a o comprimento de uma trinca 

de superfície, ou a metade do comprimento de uma trinca interna.  

 

€ 

KIC =Yσ πa  (3.3) 

A expressão mostra o limite teórico de propagação da trinca, ou que a mesma se 

propagará apenas quando o lado direito da expressão for inferior à tenacidade à fratura em 

deformação plana do material. Valores de KIc para diferentes materiais cerâmicos podem ser 

comparados na Tabela 3.5.  

Tabela 3.5: Valores da Tenacidade à Fratura em deformação plana para materiais cerâmicos (adaptado 
de CALLISTER, 2000).  

 

A medida da rigidez de um material é o módulo de elasticidade (E) ou módulo de Young, 

que indica a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão. O módulo de 

elasticidade é uma propriedade intrínseca dos materiais, que depende da sua composição 

química e microestrutura, mas também por defeitos presentes como poros e trincas, que alteram 

o limite de escoamento. A tensão corresponde a uma força ou carga, por unidade de área, 

aplicada sobre um material, e deformação é a mudança nas dimensões, por unidade da dimensão 

original. Assim, o módulo de elasticidade é medido em unidades de pressão, megapascal (MPa)  

N/mm2 e calculado como segue, onde σ é tensão aplicada, medida em Pascal (N/m2), ε é a 

deformação elástica longitudinal do corpo de prova (adimensional). 

 

€ 

E =
σ
ε

 (3.4) 

O módulo de elasticidade dos materiais desempenha um papel importante na determinação 

do dano em superfícies de contato, sendo que um alto módulo de elasticidade se traduz em 
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uma boa resistência ao desgaste. Na Figura 3.22 os módulos de elasticidade e a dureza de 

cerâmicas são comparados com vários outros metais. As cerâmicas abrasivas como Nitreto 

cúbico de boro policristalino (CBN) e Carbeto de Tungstênio (WC) variam entre 200 e 600 

GPa, que é o valor atingido por alguns metais refratários como Tungstênio (W), embora esse 

tenha dureza comparavelmente menor.  

 

Figura 3.22: Comparação de magnitudes entre Módulos de Elasticidade e Microdurezas de materiais 
cerâmicos e metálicos (adaptado de BASU & KALIN, 2011).  

Convencionalmente, a dureza do material é definida como a resistência à deformação 

plástica ou permanente e localizada. Segundo CALLISTER (2000), esta propriedade é 

medida por indentação de superfícies planas e polidas, onde um pequeno corpo penetrador é 

forçado contra a superfície plana de um material a ser testado. A medida da profundidade ou 

do tamanho da impressão resultante é relacionada a um número de dureza, quanto mais macio 

um material, maior e mais profunda é a impressão e menor o índice de dureza.  

Os principais ensaios de dureza são Rockwell, Brinell, Vickers e Knoop, e suas principais 

características podem ser visualizadas na Tabela 3.6.  
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Tabela 3.6: Técnicas de Ensaio de Dureza (CALLISTER, 2000).  

 

A técnica de indentação de Vickers é utilizada para a maioria dos produtos cerâmicos. Na 

expressão citada na Tabela 3.6, a medida P é a carga aplicada, e d é o valor médio das 

diagonais do losango medidas após indentação na amostra. A microdureza Vickers (HV) é 

dada em kgf/mm2, determinada pela razão entre a carga aplicada P (em kgf) e a a área 

superficial da impressão piramidal L a diagonal da impressão (em µm ou mm2), como ilustra 

a Figura 3.23 (BASU & KALIN, 2011). Segundo NUNES (2008), o ensaio de microdureza 

Vickers foi introduzido em 1925 e é amplamente empregado em trabalhos de pesquisas 

porque fornece uma escala contínua de dureza para uma determinada carga, podendo 

determinar a dureza de diversos materiais, desde os muito macios, com dureza Vickers 

correspondente a 5, até materiais extremamente duros, com dureza Vickers equivalente a 

10.000. Este método é normatizado pela ASTM E92: Standard Test Method for Vickers 

Hardness of Metallic Materials.  
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Figura 3.23: a) Esquema de fratura por indentação e (b) medidas de indentação em uma cerâmica 
com microscopia eletrônica de varredura (BASU & KALIN, 2011).  

A microdureza Knoop utiliza um penetrador em forma de pirâmide alongada, que produz 

uma impressão geométrica mais estreita que a impressão Vickers. A área de impressão Knoop 

é cerca de 15% da área da impressão Vickers com a mesma carga. A profundidade de 

penetração do indentador Knoop é aproximadamente 63,5% da profundidade de penetração 

do indentador Vickers (NUNES, 2008). Por meio da microdureza Knoop é possível 

determinar durezas de regiões muito finas de camadas eletrodepositadas ou endurecidas, além 

de medir durezas de materiais extremamente frágeis, como vidro e tintas, conforme exemplos 

da Tabela 3.7.  

Tabela 3.7: Durezas Knoop aproximadas com carga de 100g (CALLISTER, 2000) e Durezas Vickers 
(HUTCHINGS, 1992), para materiais cerâmicos selecionados.  

Material 
Dureza Knoop 
Aproximada 

(kgf/mm2) 

Dureza Vickers 
 (kgf/mm2) 

Diamante (carbono) 7000 6000-10000* 
Carbeto de Boro (B4C) 2800 2700-3700 
Carbeto de Silício (SiC) 2500 2100-2600 
Carbeto de tungstenio (WC) 2100 1700-2400 
Óxido de alumínio (Al2O3) 2100 1800-2000 
Quartzo (SiO2)  800 750-1200 
Vidro  500 500 
*medidas referenciais   

A microdureza Knoop (HK) é dada pelo quociente da carga na área projetada de 

impressão (equação 3.5), sendo P a carga aplicada (em kgf) e “A” é a área superficial de 

impressão em mm2, “L” é o comprimento da impressão (em mm) ao longo do maior eixo e 

“Cp” é um fator de correção relacionado ao formato do penetrador (idealmente 0,070279). 

Este método é normatizado pela ASTM D1474: Standard Test Methods for Indentation 

Hardness of Organic Coatings.  
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Os números de dureza Vickers ou Knoop podem também ser expressos em GPa no 

Sistema Internacional de Unidades usando a conversão: 1kgf/mm2 = 0,00981GPa. 

O ensaio para determinar a dureza Rockwell é mais comum na medida de metais, com cargas 

variadas, esferas e cones de diferentes materiais e tamanhos, classificados em escalas numéricas. 

Com este sistema, um índice de dureza é determinado pela diferença na profundidade de 

penetração que resulta da aplicação de uma carga inicial menor seguida por uma carga principal 

maior, entre 3, 15, 30 e 45kg no Ensaio Rockwell Superficial ou 10, 60, 100 e 150kg no ensaio 

Rockwell. Ao especificar durezas Rockwell (HR), devem ser indicados tanto o índice de dureza 

quanto o símbolo da escala, de acordo com o penetrador utilizado, por exemplo 60 HR30W indica 

uma dureza superficial de 60 na escala 30W. Para cada escala, a dureza pode variar até 130, 

porém valores acima de 100 ou abaixo de 20 se tornam imprecisos, sendo necessário utilizar uma 

outra escala (CALLISTER, 2000).  

Os ensaios de dureza Brinell são conduzidos com penetrador de diâmetro fixo e cargas 

padrões entre 500 e 3.000kg, com incrementos de 500kg, onde a carga é mantida constante 

por um tempo específico entre 10 e 30 segundos. O índice de dureza Brinell (HB) é função da 

magnitude da carga e do diâmetro da impressão.   

A dureza não é uma propriedade de fácil definição, pois experimentalmente observa-se 

que os dados dependem do tipo e das características do material utilizado. Para efeito 

comparativo, a Tabela 3.8 apresenta as principais propriedades de materiais selecionados e 

sua microdureza Vickers.  

Tabela 3.8: Propriedades físicas e mecânicas de alguns materiais relevantes para aplicações 
tribológicas (adaptado de BASU & KALIN, 2011).  

Densidade 
(ρ) 

Módulo de 
Elasticidade 

(E) 

Tenacidade à 
Fratura 

(Klc) 

Dureza 
Vickers 

(HV) Material 

Gm/cm3 GPa MPam1/2 GPa 

Aço 7,8 -7,9 210 50-214 1-9 
Ferro fundido 7,1-7,4 64-181 6-20 1-8,5 
Ligas de Alumínio 2,6-2,9 60-80 23-45 0,25-1,40 
Alumina - Al2O3 3,9 210-390 3-5 14-19 
Zirconia - ZrO2 5,6-6,25 140-210 8-10 12 
Carbeto de Silício - SiC 3,2 450 4,5 25 
Poliamida - PA 1,1-1,4 2-4 3 0,8-1 
Polietileno - HDPE 0,92 0,2 1-2 0,13 
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Por diferenças experimentais entre as técnicas de medição, não foi definido um sistema 

abrangente de conversão entre as mesmas, embora seja possível comparar as escalas, como 

ilustra a Figura 3.24, na página seguinte. 

 
Figura 3.24: Comparação entre várias escalas de dureza (CALLISTER, 2000).   

 

3.2.2 O material quartzo 

Quartzo é a denominação de um grupo de minerais de mesma composição química e 

propriedades físicas similares (SCHUMANN, 1997). Esta também é a denominação da fase 
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estável cristalina do dióxido de silício ou sílica (SiO2), até a temperatura de 870ºC. Há uma 

importante transformação de fase em 575ºC, quando o quartzo beta se transforma em quartzo 

alfa. Esta transformação é acompanhada de alterações dimensionais, que provocam trincas na 

matriz e o quartzo ganha aspecto leitoso ao atingir esta temperatura. Após 870ºC a sílica 

muda de fase para tridmita, quando ocorre expansão volumétrica e mudança de sistema 

cristalino de trigonal para monoclínico ou triclínico. Nova mudança de fase ocorre à 

temperatura de 1470ºC com o surgimento da cristobalita (tetragonal) e fusão a 1728ºC 

(WEBSTER, 2002). 

O quartzo gemológico pode ocorrer em diferentes formas de cristalização. Cristais visíveis 

a olho nu, como a ametista, aventurina, cristal de rocha, citrino, olho de tigre, prasiolita, 

quartzo fumê e quartzo rosa são macrocristalino. Quando cristais microscópicos compõem o 

material, como nas gemas ágata, calcedônia, crisoprásio e jaspe, são criptocristalinos. 

Minas Gerais apresenta uma das maiores reservas de quartzo gemológico do mundo. Suas 

principais variedades coloridas, as ametistas (cor violeta), citrino (cor amarela e laranja), 

quartzo fumê e morion (variedade cinza escura ou preta), por apresentarem na maioria das vezes 

cores pálidas, foram tidas por muito tempo como material de baixa qualidade gemológica e de 

baixo valor. Entretanto, a maioria destes quartzos é beneficiável por tratamentos térmicos e 

exposição à radiação ionizante, o que lhes confere valor comercial muitas vezes superior. Este 

beneficiamento é conhecido como melhoramento (enhancement) ou modificação de cor e 

permite a produção de variadas tonalidades a partir do quartzo incolor, ametista, citrino e fumê. 

A crescente aceitação destas gemas no mercado joalheiro internacional torna o quartzo uma 

matéria-prima importante na oferta de produtos minerais do País.  

O quartzo apresenta cristalização trigonal, sistema caracterizado por possuir quatro eixos 

cristalinos, sendo três laterais de igual tamanho que se interceptam a 60 graus e um maior eixo 

vertical a 90 graus do plano formado pelos anteriores (Fig. 3.25).  

 
Figura 3.25: Formas de cristais trigonais (SCHUMANN, 1997). 
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Neste sistema cristalino, o material não apresenta clivagem perfeita, propriedade relativa à 

coesão dos átomos da rede cristalina do material e que indica a tendência da separação do 

material em determinados planos cristalográficos. Ao se aplicar pequena tensão (tensão 

aplicada por um golpe de ferramenta manual, por exemplo) o material que apresenta clivagem 

perfeita, como um topázio ou kunzita, parte-se em dois no plano de clivagem. Por este 

motivo, a clivagem é um limitador na lapidação, pois reduz a quantidade de possíveis 

posicionamentos de um dado modelo de facetamento em uma gema bruta, podendo gerar 

perdas de material. Quando quebrado em plano diferente ao da clivagem, o quartzo apresenta 

a fratura dita conchoidal, com pequenas marcas ondulares, sequenciais, similares às 

encontradas em conchas marinhas (SCHUMANN, 1997).  

A Tabela 3.9 apresenta as principais propriedades gemológicas do quartzo.  

Tabela 3.9: Propriedades mineralógicas do quartzo hialino. 

Cor Incolor 

Cor de traço Branco 

Dureza (Mohs) 7 

Densidade 2,65 

Clivagem Não apresenta 

Fratura Conchoidal - frágil 

Sistema cristalino Trigonal - prismas hexagonais 

Composição Química SiO2 - dióxido de silício 

Transparência Transparente 

Índice de Refração 1,544 – 1,553 

Birrefringência + 0,009 

Dispersão 0,013 (0,008) 

Pleocroísmo Ausente 

Fluorescência Não apresenta 

Enquanto na maioria dos materiais a dureza é considerada como a resistência à 

penetração, onde é medida a taxa de deformação do material depois de submetido à 

compressão de um punção de altíssima dureza, como apresentado na seção anterior, nos 
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minerais mede-se principalmente a resistência ao risco, na escala de Mohs (Tabela 3.10). Esta 

escala apresenta uma ordem de 1 a 10, na qual o mineral classificado como de maior valor 

‘risca’ o mineral de menor valor, ou seja, quando colocado em atrito com aquele gera um 

arranhão ou risco na superfície de contato.  

Tabela 3.10: Escala Mohs de dureza de risco. 

Gema Dureza (Mohs) Gema Dureza (Mohs) 

Talco 1 Ortoclásio 6 

Gipsita 2 Quartzo 7 

Calcita 3 Topázio 8 

Fluorita 4 Coríndon 9 

Apatita 5 Diamante 10 

O quartzo é um material que pode ser tomado como divisor da usabilidade em joalheria 

para as demais gemas, em relação à dureza de risco, apresentada comparativamente com a 

dureza Vickers na Tabela 3.11. Como objeto portador de alto valor intrínseco, simbólico e de 

estima, é desejável que uma gema lapidada cravada em uma jóia de uso pessoal mantenha sua 

aparência por anos a fio. A superfície polida de uma gema que tenha uma dureza menor que a 

do quartzo sofre constante abrasão dos grãos de areia – que é essencialmente sílica - contidos 

nos tecidos, na poeira e em suspensão na atmosfera (SCHUMANN, 1997). Esta abrasão torna 

a gema opaca e de aparência comprometida, em poucos anos, necessitando ser relapidada.  

A dureza de risco é importante também na identificação de materiais gemológicos e para os 

estudos de desgaste do material, e em conjunto com as propriedades de fratura e indentação, são 

determinantes no estudos de desgaste do material.  
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Tabela 3.11: Comparação da escala Mohs e dureza de penetração Vickers (STACHOWIAK & 
BATCHELOR, 2001).  

Substância Escala 
Mohs 

Dureza Vickers 
(Hv - kgf/mm2 )  

Talco 1 2-3 

Gipsita 2 36-76 

Calcita 3 109-172 

Fluorita 4 190-250 

Vitrinita (coal constituent) 4-5 294 

Apatita 5 566-850 

Ortoclásio 6 714-795 

Hematita 6-7 1.038 

Quartzo 7 1.103-1.260 

Pirita (sulfeto de ferro, fase cúbica) 7-8 1.500 

Marcassita (sulfeto de ferro, fase ortorrombica) 7-8 1.600 

Topázio ou Granada 8 1.200-1.648 

Coríndon 9 2.060-2.720 

Diamante 10 8.000-10.000 

3.2.3 Comportamento tribológico do quartzo na lapidação 

A lapidação e o polimento de quartzos são considerados processos abrasivos a três corpos, 

no qual os grãos abrasivos estão livres para rolar e deslizar entre duas superfícies e causar 

danos em pelo menos uma delas (GUZZO e DE MELLO, 2000; GUZZO, RASLAN e 

SHINOARA, 2003; GUZZO, RASLAN e DE MELLO, 2003, YUAN et al 2003). 

Enquanto nas etapas iniciais da lapidação do quartzo a remoção de material ocorre por 

múltiplas indentações e arranhões,  o polimento pode ser modificado por processos químicos 

e o mecanismo de remoção de material depende das condições operacionais como dureza, 

formato e tamanho das partículas abrasivas, forças em contato, velocidade e lubrificação.  

Os principais resultados medidos na lapidação e polimento são a velocidade com que um 

determinado volume de material é removido, medida pela taxa de remoção de material (TRM) 

e a qualidade da superfície obtida, medida pela rugosidade superficial.  

GUZZO e DE MELLO (2000) apresentam estudos sobre a tribologia de quartzo na 

lapidação e polimento, em relação à orientação cristalográfica e ao tipo de abrasão, por 

ultrassom ou lapidação. No estudo sobre lapidação, promoveram ensaios com máquina de 

lapidação de precisão modelo Logithec PM4 equipada com disco de ferro fundido com cortes 
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radiais, grãos abrasivos de granulometria 1, 3 e 15µm para lapidação e equipada com 

poliuretano e abrasivos de granulometria 0,05µm para polimento, com alimentação contínua 

dos abrasivos de alumina concentrados a 85g/l de água destilada. Em ambos os casos, a força 

normal aplicada variou entre 0,5 e 15,5N, e a velocidade foi fixada em 75mm/s, em 

experimentos de 20 minutos.  

Os autores Guzzo e De Mello determinaram a TRM por perda de massa com balança 

eletrônica e as rugosidades Ra e Rz da superfície com perfilômetro de contato em sete diferentes 

direções aleatórias em cada amostra, com cut-off de 0,8mm. Microscopia óptica e de varredura foi 

utilizada para onservar o acabamento superficial relacionado aos processos de lapidação e 

polimento, e para caracterizar o micromecanismo de desgaste responsável pela remoção de 

material.  

A Figura 3.26 mostra a evolução da TRM em função do tempo, medida no experimento 

em condições controladas, e ilustra a grande variação da TRM na lapidação com abrasivo de 

15µm e pressão de 96,9kPa (gráfico à direita), mas que sob pressão de 3,1kPa (gráfico à 

esquerda), apresenta apenas flutuação estatística dos valores obtidos. Com abrasivos de 1µm, 

a TRM se mostra independente do tempo (GUZZO e DE MELLO, 2000). 

 
Figura 3.26: Evolução da taxa de remoção de material em função do tempo com abrasivos de 
alumina de 1 µm e 15 µm (GUZZO e DE MELLO, 2000).  

Sobre o tamanho de partícula, os mesmos autores concluíram que a TRM na lapidação com 

15µm resultava em duas vezes mais abrasividade do que com 3µm. Os autores concluíram ainda 

que a TRM cresce com a pressão aplicada até cerca de 50kPa, a partir da qual um aumento da 

pressão não causa mais influência significativa, e que a relação entre TRM e pressão depende 

das orientações cristalográficas ilustradas na Figura 3.27. O plano AT exibe a maior TRM, que 

decresce na sequência AT > Y = X > Z (GUZZO e DE MELLO, 2000).  
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Figura 3.27: Eixos cristalográficos do quartzo: eixo elétrico Y, eixo mecânico X e indicação do 
ângulo de corte AT, com destaque para semente cortada no eixo Z e quartzo sintético crescido a 
partir de semente Z (adaptado de DANEL e DELAPIERRE, 1991).  

GUZZO e DE MELLO (2000) explicam o comportamento tribológico do quartzo na 

lapidação, que se comporta como um sólido frágil sob tensão concentrada pontualmente pelos 

grãos abrasivos e sofre microfratura frágil. Nesse caso, grande parte do material é removida 

por formação e propagação de trincas, como ilustra a mecânica de fraturas por indentação da 

Figura 3.21, onde o carregamento em uma superfície por um indentador piramidal pode gerar 

trincas radiais, medianas e laterais, conforme inicialmente observaram LAWN e WILSHAW 

(1975). A eficiência do desgaste abrasivo por microfraturas frágeis depende então do tamanho 

das trincas geradas pela soma de cada evento de indentação por grão abrasivo individual no 

processo. Segundo os mesmos autores, o tamanho de trincas medianas cresce com a pressão 

aplicada e quanto mais agudo o indentador, as trincas radiais e laterais se propagam a partir da 

tensão residual na zona de deformação inelástica (GUZZO e DE MELLO, 2000). Como 

ilustram os resultados desses autores, o aumento da TRM cresce na lapidação até 50kPa, pois 

o tamanho das trincas está crescendo com o aumento na pressão, de acordo com a teoria.  

O crescimento do tamanho de partícula também contribui para aumento das trincas, pois a 

densidade de partículas, que é o número de partícula por área, diminui com aumento do 

tamanho de grão no desgaste a três corpos. Em consequência, cresce a tensão na interação de 

cada partícula, o que ajuda a aumentar a TRM até um valor crítico. Após este valor, começam 

a surgir zonas de deformação plástica nas superfícies lapidadas de quartzo, assim como em 

outros materiais cerâmicos e frágeis. MOORE e KING (1980), dentre outros autores, 

observaram deformação plástica com tensões aplicadas muito acima das necessárias para a 

propagação de trincas. A deformação plástica observada em superfícies lapidadas de quartzo é 

atribuída à inibição de fratura pela pressão hidrostática associada à indentação (LAWN e 
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WILSHAW, 1975) e à redução da tensão de escoamento pelo grande aumento de temperatura 

na área de contato (AGHAN e McPHERSON, 1973). Na interface entre grãos abrasivos e a 

superfície deslizante, presume-se que a temperatura e os componentes do campo de tensão 

cresçam com aumento da pressão aplicada. Nessas condições, pode-se gerar deformação 

plástica na superfície do quartzo, com subsequente arrancamento do material por microfratura 

frágil (GUZZO e DE MELLO, 2000).   

Em experimentos de indentação em movimento em cristais de quartzo, TELLIER e 

BENMESSAOUDA (1994) observaram a deformação plástica e a carga mínima necessária 

para formação de microtrincas e sua dependência com a orientação cristalográfica. Seus 

resultados permitem distinguir entre i) as trincas formadas em direções específicas, ii) trincas 

formadas a partir do fundo de lascas e iii) lascas alinhadas com a direção do deslizamento.   

Os resultados mostraram a influência da orientação cristalográfica na carga crítica de 

iniciação de fraturas e que mudanças nos ângulos de corte e na direção de deslizamento 

induziram significativas mudanças na forma das lascas e na extensão das trincas formadas, 

como ilustra a Figura 3.28. Os autores explicam que essa influência não pode ser explicada 

apenas pela anisotropia do cristal de quartzo, mas que o comportamento das microfraturas 

está relacionado à presença de planos de escorregamento, que contribuem com a formação de 

lascas (TELLIER e BENMESSAOUDA, 1994). 

 
Figura 3.28: Micrografias MEV da superfície de quartzos após indentações alinhadas a 90o do eixo Z 
e direção de deslizamento de acordo com eixos cristalográficos a) X e b) Y (TELLIER e 
BENMESSAOUDA, 1994).  

No polimento de quartzo, GUZZO e DE MELLO (2000) encontraram TRM de 

aproximadamente zero em todas orientações cristalográficas e ilustraram na Figura 3.29a uma 

superfície polida com pressão adequada. Os autores explicam que a superfície lisa e a 

insignificante remoção de material sugerem que mecanismos suaves de desgaste controlam o 

polimento, mas que existe pouca informação sobre o polimento de materiais frágeis e que o 

microlascamento parece ser a principal forma de remoção de material. A sugestão é baseada na 

presunção de que a profundidade de penetração da partícula abrasiva seja menor do que o valor 
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crítico de tensão sob o qual ocorre microfratura frágil. Com a baixa granulometria dos grãos de 

polimento, o alto número de partículas diminui a tensão na interação de partículas individuais.  

 
Figura 3.29: Micrografias MEV para superfícies de quartzo polidas na direção Y com alumina de 
granulometria 0,05µm e pressão de a) 3,1kPa e b) 96,9kPa (GUZZO e DE MELLO, 2000).  

A Figura 3.29b mostra também material residual aderido na superfície polida, identificado 

como uma mistura de quartzo e alumina, o que sugere que o polimento é controlado também 

por mecanismos químicos. Com a utilização de água como fluido lubrificante, sua interação 

química com a superfície do quartzo teria papel importante no processo abrasivo, pela hidrólise 

de ligações Si-O por OH-, causando remoção de material (GRIGGS e BLACIC, 1965).  

O efeito da pressão aplicada na superfície pode ser observado na diferença entre as 

Figuras 3.29 a) e b), onde a rugosidade da última sugere que uma abrasão mais severa surge 

com ações mecânicas intensas, quando mecanismos de deformação plástica começam a 

operar. Contrariamente à lapidação, no polimento de quartzo, a rugosidade da superfície 

cresce com aumento na pressão acima de 30kPa, gerando superfícies mais rugosas e de 

reflexão difusa, o que piora a qualidade do polimento.  

 YUAN e colaboradores (2003) conduziram estudos visando obter superfícies de rugosidade 

da ordem de angstrons e sem danos sub-superficiais, para emprego em ressonadores de quartzo 

cultivado que necessitam de alta precisão na manufatura. Os autores explicam o mecanismo de 

remoção de material na lapidação de quartzo como rolamento e microfratura, com a interseção 

de trincas de tamanho equivalente abaixo da superfície, geradas nos eventos de indentação das 

asperidades dos abrasivos. Adicionam que o tamanho das trincas cresce com a carga aplicada, e 

que a profundidade da trinca pode ser estimada em um terço do tamanho médio do grão 

abrasivo. Em procedimentos experimentais, concluem que os processos que afetam a 

rugosidade e a eficiência da lapidação são tamanho, dureza e geometria dos abrasivos, 

concentração de abrasivo no fluido, velocidade do disco e pressão aplicada. Os resultados 
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ilustrados na Figura 3.30a mostram que a velocidade do disco é proporcional à taxa de 

remoção de material (TRM) e que quanto maior a velocidade, maiores serão as microfraturas 

geradas por grãos abrasivos em uma unidade de tempo e menor a rugosidade obtida. 	

 
Figura 3.30: Relações entre TRM e a) velocidade, e b) pressão aplicada no polimento de quartzo 
(adaptado de YUAN et al, 2003).   

A Figura 3.30b ilustra também a relação entre a pressão aplicada e a TRM, demostrando a 

proporcionalidade entre o crescimento da pressão e a força exercida em cada grão abrasivo, que 

aumenta o tamanho da trinca e consequente remoção de material. Os autores ressaltam que esse 

mecanismo tem um limite após o qual a amostra sofre fratura e encontraram os melhores 

parâmetros para a lapidação de quartzo com emprego de concentração de abrasivo na ordem de 

20-30%, velocidade de corte entre 80 e 170m/min e pressão de 100 a 150g/cm2, com emprego 

de abrasivos de 1000, 2000 e 4000 mesh (#). A rugosidade superficial obtida em micrometros, 

em função da TRM e tamanho do grão pode ser visualizada na Figura 3.31. 

	
Figura 3.31: Relações entre TRM e rugosidade superficial em função de tamanho de grão abrasivo 
na lapidação de quartzo (adaptado de YUAN et al, 2003).   
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Para a obtenção de rugosidade na escala nanométrica, os mesmos autores conduziram 

experimentos subsequentes de polimento. Após lapidação com abrasivo de 4.000mesh, as 

amostras foram polidas com óxido de cério (CeO2) de 0,3mm por 210 minutos para remoção 

da camada com defeitos subsuperficiais. Novo polimento com pós finos de sílica (SiO2) de 

50nm geraram a superfície lisa em escala atômica, com rugosidade de 0,1 a 0,2nm, como 

apresentaram na Figura 3.32.  

Os autores explicam que o mecanismo de lapidação de ultra-precisão em quartzo depende 

de um processo de remoção de material induzido pela iniciação de defeitos pontuais e fratura 

estocástica em escala atômica, geradas pelo bombardeamento de partículas de SiO2 na 

superfície do quartzo. As propriedades dos discos e dos pós de polimento são também 

essenciais para a obtenção de superfícies superlisas, pois um disco macio reduz a deterioração 

da rugosidade ao reduzir o impacto de um grão maior porventura encontrado durante o 

processo de polimento. É importante também escolher abrasivos de comportamento elástico, 

de dureza similar à da amostra, para evitar o riscamento da superfície durante a lapidação e 

polimento (YUAN et al, 2003).  

 
Figura 3.32: Relações entre TRM e rugosidade superficial em função de tipo de abrasivo empregado, 
no polimento de quartzo (adaptado de YUAN et al, 2003).  

Lapidação de outras gemas 

JITARAPARASILP e RUKIJKANPANICH (2007) apresentaram resultados sobre o 

desgaste abrasivo na lapidação de Zircônia Cúbica, uma gema sintética amplamente utilizada na 

indústria joalheira mundial. Foram promovidos ensaios com variação de velocidade (30, 90 e 

150m/s), profundidade de corte (0,02 a 0,10mm) e tamanho de grão do disco diamantado por 

eletrodeposição (600, 1000 e 1500mesh ou aproximadamente 35, 18 e 12µm), onde o 
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acabamento superficial melhorou com o aumento da velocidade e tamanho do grão abrasivo. Os 

resultados da rugosidade versus velocidade e tempo podem ser visualizados na Figura 3.33.  

 
Figura 3.33: Variação da rugosidade em função da velocidade de corte para diferentes 
granulometrias e profundidades de corte à esquerda, e em função do tempo de corte, para diferentes 
velocidades, à direita (adaptado de JITARAPARASILP e RUKIJKANPANICH, 2007).   

Os autores apresentam também exames da textura superficial em microscópio óptico, 

como ilustra a Figura 3.34, onde a superfície lapidada a uma mesma profundidade de corte 

(0,02 mm) e granulometria (1500mesh) mostra menos arranhões, lascas, pits, rebarbas (burrs) 

e trincas, vales e cumes (ridges) em velocidades mais altas (JITARAPARASILP e 

RUKIJKANPANICH, 2007). 

 
Figura 3.34: Micrografias ópticas (100x) da superfície lapidada de zircônia cúbica em profundidade 
de corte 0,02mm e grão 1500mesh, em diferentes velocidades (JITARAPARASILP e 
RUKIJKANPANICH, 2007).   

Os mesmos autores explicam que o processo de formação de cavacos ou lascas muda em 

relação à velocidade de corte, pela presença de defeitos isolados gerados no processo 

produtivo do material cerâmico, e como isso afeta a qualidade final da superfície. O aumento 

da velocidade favorece o microlascamento e essas menores lascas arrancadas sem deformação 

resultam em uma superfície mais lisa do que quando há alguma deformação plástica presente. 

Em relação à granulometria, concluem que o tamanho do grão afeta o acabamento na medida 
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em que, quanto menor o grão, menores as rebarbas (burrs), arranhões e trincas visualizadas na 

superfícies, como ilustra a Figura 3.35.  

	
Figura 3.35: Micrografias ópticas (100x) da superfície lapidada de zircônia cúbica em profundidade 
de corte 0,02mm e velocidade de corte 90 m/s, em diferentes granulometrias (JITARAPARASILP e 
RUKIJKANPANICH, 2007).   

SHUELKE e GROTJON (2013) apresentam uma revisão do estado da arte dos métodos 

de polimento de diamante, que ilustra a forte anisotropia do material, com direções 

cristalográficas preferenciais de trabalho. O processo de polimento de diamantes difere do 

processo de outras gemas, pois a etapa de corte e polimento das facetas é feita 

simultaneamente. Os parâmetros operacionais geralmente são com uso de disco de ferro 

fundido de aproximadamente 30cm a 2.500RPM, que resulta em uma velocidade linear de 

50m/s, com abrasivo solto na forma de diamante em pó de granulometria de 1 a 20µm e 

pressão aplicada de 10N (HIRD e FIELD, 2005).  

Os autores mostram que a taxa de polimento do diamante depende da direção e plano 

cristalográfico trabalhado, assim como da velocidade do disco e da pressão aplicada e 

apresentam resultados da variação da taxa de remoção de material (TRM) em função desses 

parâmetros na Figura 3.36. Esta Figura ilustra que a TRM cresce de forma não-linear com o 

aumento da velocidade e pressão até um certo ponto. Os autores explicam que a partir de 

então o atrito na região de contato eleva muito a temperatura e o disco se torna mais macio, 

permitindo impregnação das partículas abrasivas, ao invés de promover rolamento entre o 

diamante e o disco. Em baixas temperaturas ou pressão, o diamante em polimento degrada a 

superfície do disco, o que diminui a taxa de desgaste (HIRD e FIELD, 2005).  
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Figura 3.36: Taxas de desgaste nas direções “macias” em função da velocidade de 
polimento para diferentes pressões aplicadas (adaptado de HIRD e FIELD, 2005). 

SCHUELKE e GROTJON (2013) concluem que o polimento de diamante é um 

mecanismo complexo de remoção de material pois envolve microclivagem e microlascamento 

nas direções cristalográficas menos favoráveis e a transformação de fase mecanicamente 

ativada do diamante para carbono amorfo nas direções ditas “macias”. A Figura 3.37 ilustra a 

grande diferença na qualidade final das superfícies de acordo com essas direções, sendo que o 

polimento em uma direção favorável deixa uma superfície lisa enquanto uma direção 

desfavorável não atinge o polimento, sob mesmas condições de trabalho.  

 
Figura 3.37: Efeito das direções de polimento no acabamento da superfície de diamantes polidos em 
dois planos cristalográficos: cúbico {100} e dodecaédrico {110} (GRODZINSKI apud SCHUELKE 
e GROTJON, 2013).  

Embora tenham propriedades bastante distintas (Tabela 3.12), a comparação entre os 

mecanismos de polimento de diamante, zircônia cúbica e quartzo permite o entendimento do 

processo como a interação de diferentes fatores, nos quais a qualidade final depende dos 
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parâmetros do sistema tribológico em cada caso. O resultado, entretanto, invariavelmente é 

medido em função da taxa de desgaste e do grau de rugosidade da superfície.  

Tabela 3.12: Propriedades físicas e mecânicas de gemas e abrasivos relevantes para aplicações 
tribológicas.  

Densidade 
(ρ) 

Módulo de 
Elasticidade 

(E) 

Tenacidade à 
Fratura 

(Klc) 

Dureza 
Vickers 

(HV) 

Dureza 
Mohs Material 

gr/cm3 GPa MPa m1/2 GPa  

Quartzo 2,65 78-104 0,70-1,40 9,8 7 
Zircônia Cúbica 5,6-5,9 210-233 2,5 11,9-12 8,5 
Diamante 3,52 1220 2 100 10 
Alumina - Al2O3 3,9 210-390 3-5 14-19 - 
Zirconia - ZrO2 5,6-6,25 140-210 8-10 12 - 
Carbeto de Silício - SiC 3,2 450 4,5 25 - 
	
	
	
3.3 Rugosidade e Rugosimetria 

A rugosidade de superfície pode ser definida como qualquer vestígio deixado na fronteira 

entre o material e o ambiente pelo qual se possa identificar algum tipo de alteração formal por 

que passou esse material (BET, 1999; SILVA, 2006; FACCIO, 2008). Segundo SILVA 

(2006), “superfícies reais, por mais perfeitas que sejam, apresentam particularidades que são 

uma herança do método empregado em sua obtenção, por exemplo: torneamento, fresamento, 

retífica, brunimento, lapidação, etc.” 

A forma mais comum de medição de rugosidades é a perfilometria, que é a captura de um ou 

mais perfis em determinados caminhos lineares na superfície. A escolha correta das técnicas 

depende das propriedades mecânicas do material que se deseja medir, da escala de rugosidade e 

dos parâmetros adequados (POON e BUSHAN, 1995). As técnicas podem ser dividas em 

perfilometria de contato e perfilometria óptica de acordo com o método  envolvido. Na 

perfilometria de contato, um apalpador com ponta de diamante é aplicado com uma determinada 

carga com movimento constante sobre a superfície para registrar suas alterações topográficas na 

forma de picos e vales. Na perfilometria sem contato, são utilizados métodos ópticos de medição, 

que podem ser baseados no princípio de interferometria entre dois feixes de luz, com técnicas de 

varredura ou tunelamento de elétrons, de acordo com a escala de rugosidade medida. Alguns 

parâmetros de resolução podem ser vistos comparativamente na Tabela 3.13. 



 65 

Tabela 3.13: Resumo das especificações típicas de instrumentos usados em medições laboratoriais de 
topografia de superfície (SHERRINGTON & SMITH, 1988a).  

Resolução Faixa de medição vertical 
ou profundidade de foco 

Lateral Vertical 
Equipamento 

Mínima Máxima Mínima Máxima 
Menor 
resolução 

Maior 
resolução  

Área mensurável 

Perfilômetro de 
contato Difícil definir 0,5 µm 0,00025 

µm 500 µm 0,25 µm 
Depende do comprimento 
de amostra, tipicamente  
alguns mm.  

Microscópio 
óptica 2,5 µm 0,1 µm Não se aplica 42 µm 0,04 µm Depende da magnificação. 

Microscopia de 
Transmissão de 
Elétrons 

2,5 nm 0,5 nm aprox. mesma da lateral 400 nm 80 nm Depende da magnificação. 

Microscopia 
Eletrônica de 
Varredura 

5 µm 10 nm não disponível 1 mm 2 µm Depende da magnificação. 

Microscopia de 
Tunelamento 0,4 µm 0,1 µm 3 nm 0,01 nm Depende do elemento 

piezoelétrico.  < 1 µm 

Depende do elemento 
piezoelétrico. Tipicamente 
menor que 10 µm2.  

A escolha das técnicas está fortemente ligada à escala da medida, pois pode-se analisar 

rugosidades em diferentes níveis, desde a macrorugosidade de estradas rodoviárias até 

nanorugosidade em escala atômica. Para as aplicações em Materiais, os diversos sistemas de 

medição da rugosidade abrangem diferentes escalas, mas se concentram principalmente em 

micro e submicrorugosidade (Figura 3.38).  

 
Figura 3.38: Principais métodos de medição de rugosidade e suas faixas de operação (Myshkin apud 
SILVA, 2006).  
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3.3.1 Topografia de Superfícies 

A topografia é a estrutura de uma superfície, caracterizada ao longo da direção vertical por 

parâmetros de altura, como amplitude; e na direção horizontal por parâmetros espaciais, como 

comprimento de onda (SHERRINGTON & SMITH, 1988a).  

Segundo STACHOWIAK & BATCHELOR (2005), a existência de rugosidade implica 

que a maior parte da superfície seja composta de picos ou vales, ao invés de áreas planas. Em 

superfícies de engenharia, a amplitude típica – ou variação entre as alturas - é de cerca de um 

micrometro. O perfil de uma superfície rugosa é quase sempre aleatório, e seus componentes 

são muito parecidos, independente do que está sendo medido e da escala absoluta envolvida, 

como ilustra a Figura 3.39.  

 

Figura 3.39: Perfis de rugosidade extraídos de superfícies usinadas e geográficas (STACHOWIAK & 
BATCHELOR, 2005).  

A representação gráfica de uma superfície gerada por um apalpador difere da forma do 

perfil por diversas razões, sendo a principal diferença devida à ampliação empregada pela 

ferramenta nas direções horizontais e verticais (HUTCHINGS, 1992). Uma vez que a 

extensão vertical é muito maior do que a horizontal, a compressão do registro gráfico varia 

bastante, entre 10 e 5000 vezes, sendo que em alguns equipamentos mais precisos essa 

magnitude pode chegar a 1x106. Na Figura 3.40 a forma de uma superfície é comparada com 

o perfil obtido em aumentos de 5:1 e 50:1, na razão vertical:horizontal.  
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Figura 3.40: a) Perfil real de uma superfície em escala 1:1 (vertical:horizontal); b) perfil da mesma 
superfície comprimida em 5x no plano horizontal; e c) perfil comprimido em 50:1 (DAGNAL apud 
HUTCHINGS, 1992). 

Na quantificação de superfícies é importante ainda distinguir entre rugosidade 

(irregularidades presentes em pequena escala) e erro de forma, que é o desvio entre a forma 

obtida e a forma ideal desejada – plana, cilíndrica ou esférica, por exemplo. A distinção entre 

esses componentes é arbitrária mas envolve claramente a escala horizontal das irregularidades e 

pode ser complicada pelo terceiro fator que é a ondulação da superfície, que é uma variação 

periódica da superfícies, intermediária entre rugosidade e erro de forma (HUTCHINGS, 1992).  

 
Figura 3.41: a) Elementos que compõem uma superfície e b) componentes de um perfil (adaptado de 
KING e SPEDDING, 1983). 

A separação entre os componentes é feita durante a medição, de forma que o perfil obtido 

represente apenas a rugosidade ou a irregularidade em pequena escala. Isso pode ser feito de 

duas formas: i) de forma mecânica, com um segundo apalpador que mede a variação do 

primeiro em relação à linha de superfície medida ou ii) na filtragem do sinal para 

comprimentos de onda mais longos, isolando os comprimentos curtos - que são a rugosidade. 

Os parâmetros geométricos são avaliados em diferentes comprimentos de amostragem, 

nos parâmetros de rugosidade esse comprimento é conhecido como “cutoff “.  
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3.3.2 Medição e quantificação de superfícies  

Com o objetivo de quantificar a informação obtida em perfis, foram propostos métodos 

estatísticos de análise, considerando-se a distribuição de alturas em relação a um plano e à 

linha média entre as alturas de um determinado perfil (STACHOWIAK & BATCHELOR, 

2005). Na Figura 3.42, z é a distância entre uma determinada altura em uma superfície rugosa, 

Δz o intervalo entre duas alturas, h o plano médio entre os picos e vales, p(z) a função de 

densidade da probabilidade das alturas, e P(z) a função probabilidade cumulativa.  

 
Figura 3.42: Representação esquemática da distribuição de alturas de uma superfície e funções 
densidade da probabilidade e probabilidade cumulativa (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005). 

Verificou-se que a curva obtida corresponde à função de probabilidade cumulativa das 

alturas envolvidas, pois na maior parte das superfícies a distribuição de picos e vales é normal 

ou Gaussiana. Essa abordagem se aplica à maior parte dos perfis, exceto para os provenientes 

de processos de usinagem como abrasão, lapidação e brunimento, que podem produzir 

desvios conhecidos como skew, que serão apresentados mais adiante.  

O gráfico de um perfil obtido com perfilômetro de contato ou óptico apresenta então a 

maior parte da informação necessária para descrever a topografia de uma superfície ao longo 

de uma direção, que permite a sua quantificação nas formas apresentadas a seguir.  

Segundo BASU & KALIN (2011), a topografia de superfícies envolve a descrição de 

caraterísticas tridimensionais, montadas muitas vezes a partir da soma de sucessivos perfis 

bidimensionais de rugosidade. A distância entre esses perfis deve ser a mínima possível para 

representar a superfície mais próxima da realidade, o que envolve posterior correção do limite 

dos aparelhos na sua resolução lateral por modelos analíticos. A visualização topográfica pode 

significar uma grande melhoria em relação ao perfil 2d porque permite de fato observar 

aspectos da superfície, como orientação, arranhões, tamanho real de buracos ou asperidades, 

ou particularidades escondidas na sua estatística, como ilustra a Figura 3.43.   
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Figura 3.43: Ilustração esquemática de três superfícies com rugosidade média similar e diferentes 
alturas e inclinações de superfície (adaptado de BASU & KALIN, 2011).  

As técnicas mais utilizadas de caracterização da superfície são tradicionalmente feitas por 

parâmetros estatísticos, mas parâmetros funcionais tem sido desenvolvidos, tais como as 

análises por métodos de fractais, por transformada de Fourier ou de wavelets. VORBURGUER 

& TEAGUE (1981) comparam e descrevem diversas técnicas mecânicas e ópticas de medição 

de texturas de superfícies, apresentando suas vantagens e desvantagens e destacam que é 

importante distinguir entre duas abordagens: a obtenção de perfis (profiling) e a parametrização. 

Nas técnicas que buscam obter perfis, como a interferometria ou perfilometria, a informação 

topográfica é derivada da captura ponto-a-ponto das alturas de superfície em função de uma 

distância x em linha reta. O perfil resultante deve ser analisado por meios analógicos ou digitais 

para a posterior derivação de parâmetros. As técnicas paramétricas, por outro lado, capturam 

diretamente as propriedades e os parâmetros mensuráveis da topografia da superfície, tomando 

por média a seção iluminada pelo aparelho. Essas técnicas são mais rápidas e seus resultados 

são mais difíceis de quantificar em parâmetros de superfície como Rq, porque dependem da 

topografia de uma forma mais complexa. 

Parâmetros Estatísticos 

Para quantificar a topografia de uma superfície foram desenvolvidos diversas funções 

e parâmetros estatísticos que caracterizam os dois aspectos básicos de topografia: as alturas 

das asperidades ou a sua amplitude, e o espaçamento longitudinal entre elas, que podem ser 

visualizados como comprimentos de onda (VORBURGER & TEAGUE, 2002).  Presume-se 

que a distribuição de asperidades ou que o desvio de uma superfície em relação ao seu plano 

médio seja um processo aleatório, o que permite então a aplicação de parâmetros estatísticos 

clássicos para sua descrição (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005).  

GADELMAWLA e colaboradores (2002) descrevem 59 parâmetros de rugosidade de 

superfície, categorizados em três grupos, de acordo com sua funcionalidade: parâmetros de 

amplitude, parâmetros de espaçamento e parâmetros híbridos. Os parâmetros de amplitude, 
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usados para medir as características verticais dos desvios, são os mais importantes para 

caracterizar a topografia de superfícies.  

O parâmetro mais amplamente utilizado é a Rugosidade Média, ou Ra (arithmetic 

average height), definida pelo desvio aritmético médio das alturas em relação à linha média 

através do perfil, traçada de forma que partes iguais do perfil fiquem acima e abaixo do 

mesmo, ilustrada na Figura 3.44 (GADELMAWLA et al, 2002).  

 
Figura 3.44: Definição da altura aritmética media Ra e cut-off  “l” (GADELMAWLA et al, 2002). 

O parâmetro é também conhecido como linha central média (CLA: centre line average), e 

o mais utilizado para controle de qualidade, pois é simples de definir e de medir, e fornece 

uma boa descrição das variações de altura, embora não descreva o comprimento de onda e 

não mostre pequenas variações no perfil. O seu cálculo é feito pela Equação 3.6.  

 

€ 

Ra =
1
l

y(x) dx
0

l

∫  (3.6) 

A Rugosidade Média Quadrática (RMS: Root mean square roughness) é outro 

parâmetro fundamental que apresenta o desvio padrão das distribuições da superfície. Esse 

parâmetro é mais sensível aos desvios significativos em relação à linha média. A linha média 

RMS é uma curva que divide o perfil de forma que a soma quadrática dos desvios de altura do 

perfil seja igual a zero, conforme a Equação 3.7.  

 

€ 

Rq =
1
l

y(x){ }2dx
0

l

∫  (3.7) 

A função Densidade de Amplitude (ADF: Amplitude density function) corresponde à 

função estatística densidade de probabilidade, representada pelo histograma de distribuição 

das alturas de um determinado perfil, como ilustra a Figura 3.45.  
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Figura 3.45:  Definição da função Densidade de Amplitude (GADELMAWLA et al, 2002). 

Para superfícies produzidas por um processo aleatório, a ADF deve se aproximar de uma 

distribuição normal ou Gaussiana das alturas. A medição da simetria do perfil a partir da linha 

média é feita pelo terceiro momento central da ADF, medida a partir do comprimento de 

amostra. Essa medição é conhecida como Coeficiente de Assimetria (sk: skewness), onde um 

perfil com tantos picos quanto vales teria um Coeficiente de Assimetria igual a zero. Esse 

parâmetro é sensível à presença de vales profundos ou picos altos no perfil. Perfis com picos 

removidos ou com vales profundos terão Rsk negativo, enquanto perfis com vales 

preenchidos ou picos altos terão Rsk positivo, como ilustra a Figura 3.46.  

 
Figura 3.46: Exemplos de Rsk e curva de distribuição de amplitude (GADELMAWLA et al, 2002). 

O parâmetro Rsk pode ser usado para a distinção entre dois perfis que tenham mesmos valores 

Ra ou Rq, mas com diferentes geometrias, como na figura acima. O valor Rsk mostra se a maior 

parte do material está acima (assimetria negativa) ou abaixo (assimetria positiva) da linha média.  

A medição de quão aguda é a ADF de um perfil é o Coeficiente de Curtose (Kurtosis – Rk), 

que pode também ser usado para diferenciar perfis com os mesmos Ra. Na Figura 3.47, as curvas 

podem apresentar uma distribuição de frequências achatada, de alta dispersão (platicúrtica); ou 

alongada, de baixa dispersão (leptocúrtica), em comparação com uma distribuição normal. A 

caracterização do tipo de curtose auxilia na avaliação da dispersão dos dados do conjunto. 
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Uma distribuição leptocúrtica possui baixa dispersão, enquanto uma distribuição platicúrtica 

possui dispersão elevada, tomando como referência a dispersão verificada em uma 

distribuição normal. 

 
Figura 3.47: Exemplos de Rku e curvas da distribuição (GADELMAWLA et al, 2002). 

KING & SPEDDING (1983) destacam que a caracterização de superfícies com descrição 

estatística a partir de parâmetros básicos como os citados acima contém a informação 

necessária para descrever o grau de rugosidade de superfícies advindas de várias aplicações. 

A vantagem adicional desse tipo de descrição é ser baseada em parâmetros cujas propriedades 

já foram bem estudadas na Teoria Estatística.  

Entretanto, segundo NOVICKI (1985), as distribuições de rugosidades de superfícies reais 

são bastante diferentes da distribuição normal. O autor afirma que a geometria real de uma 

determinada superfície é tão complicada que um número finito de parâmetros não pode fornecer 

uma descrição completa. Para uma descrição mais clara dessas superfícies são necessários 

parâmetros mais especializados e o estudo da sua interrelação, como a caracterização da 

distribuição de alturas em um perfil (com um dos métodos descritos acima) em conjunto com 

uma função que descreva a sua interrelação espacial (como as descritas a seguir).   

A Função Autocorrelação (ACF: Autocorrelation function) fornece informações sobre a 

relação entre o comprimento de onda e as amplitudes de uma superfície ao descrever a 

dependência geral dos valores dos dados em um ponto em relação aos seus valores em outro. 

A ACF pode ser considerada uma medida quantitativa da similaridade entre um perfil 

lateralmente deslocado e sua versão sem deslocamento.  

Segundo GADELMAWLA et al (2002), a Função Densidade Espectral de Potência 

(PSD: power spectral density) é uma função importante que caracteriza as amplitudes e os 
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espaçamentos da rugosidade. Ela é calculada pela Tranformada de Fourier do perfil pelo 

componente senoidal da sua frequência espacial.  

Em relação à caracterização tridimensional de superfícies com o uso de parâmetros 

estatísticos, DONG et al (1992) apresentaram uma série de artigos nos quais procuram 

verificar em que nível esses parâmetros são efetivos em representar a geometria das 

superfícies e qual sua dependência das condições de medição. Os autores destacam problemas 

a serem resolvidos, como qual conjunto de parâmetros permite de fato caracterizar a 

topografia de superfícies, como os parâmetros variam com tamanho de medição (cut-off) e 

intervalo entre medições, como os parâmetros se correlacionam e a incapacidade desses 

parâmetros em definir e identificar orientação ou aleatoriedade nas superfícies.  

KING & SPEDDING (1983) complementam sobre o limite da parametrização destacando 

que os métodos de caracterização que envolvem apenas uma medida da escala de rugosidade 

não permitem distinguir entre perfis que tenham amplitudes similares mas formas diferentes, 

citando o exemplo de que inverter um perfil assimétrico não altera seu valor de rugosidade 

média Ra ou rugosidade total Rt, mas pode gerar um efeito dramático nas propriedades 

funcionais de uma superfície. Dessa forma, os autores ressaltam que uma caracterização mais 

completa deve fornecer informações não apenas sobre a escala da superfície, mas também 

sobre sua forma e espaçamentos. Isso pode ser feito pela descrição da distribuição de alturas 

somada a uma função que descreva sua interrelação espacial, como a Autocorrelação ou PSD. 

Caracterização Multiescalar  

Os detalhes da topografia de superfícies se apresentam em escalas nano a micrométricas, e 

pela aleatoriedade presente na maior parte dos casos, sua medição varia de acordo com o 

tamanho da medição. Por esse motivo, uma superfície pode apresentar inconsistência nos 

parâmetros estatísticos obtidos com diferentes tamanhos de amostra ou com a resolução 

adotada pelo instrumento de medição (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005). Para 

resolver o problema da discrepância entre o tamanho fixo de cut-off requerido por aplicações 

estatísticas e a natureza multiescalar das superfícies tribológicas, foram desenvolvidos 

métodos de caracterização de superfícies 3D que independem da escala em que são medidos e 

que não são específicos de uma superfície em particular.  

Métodos recentes de caracterização de superfícies com essa abordagem baseiam-se nas 

abordagens por transformada de Fourier, transformada de Ondeletas (wavelets) ou por Fractais.  
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A caracterização de superfície por Fractais permite coletar dados de forma independente 

da escala, com uma inversão de lógica pois as dimensões fractais procuram identificar a 

ordem por trás da aleatoriedade de uma superfície rugosa.  

 
Figura 3.48: Exemplo de um perfil de superfície (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005).  
 

O método pode ser definido a partir de um determinado perfil como o da Figura 3.48, 

onde a variação de uma altura z acima de uma linha média em relação ao eixo x longitudinal 

pode ser caracterizada pela função de Weierstrass-Mandelbrot, que tem a dimensão fractal D 

e é calculada segundo a Equação 3.8 a seguir, para 1<D<2 e γ>1, onde z(x) é a função que 

descreve a variação de alturas ao longo de x:  

 

€ 

z(x) =G(D−1) cos2πγ n x
γ (2−D )nn=n1

∞

∑  (3.8) 

• G é a escala de comprimento característica de uma superfície em m, que depende do grau 

de acabamento, variando de 1 a 10 x10-9 m para lapidação, usinagem e abrasão; 

• N1 é a menor frequência do perfil, ou a frequência do cut-off, que depende do tamanho 

de amostra l; 

• γ  é um parâmetro que determina a densidade do espectro e a diferença de fase entre a 

densidade do espectro e a diferença relativa de fase entre os modos espectrais, sendo 

normalmente igual a 1,5;  

• γn  são os modos de frequência correspondentes ao comprimento de onda da rugosidade, 

ou conforme relação γn =1/λn (m-1); 

• D é a dimensão fractal, entre 1 e 2, que depende do grau de acabamento da superfícies, 

sendo D para lapidação entre 1,7 e 1,9; para abrasão 1,6 e para usinagem 1,9.  

RODRIGUES & PANDOLFELLI (1998) explicam a geometria fractal como um conceito 

matemático que descreve objetos de forma irregular. Esse conceito pode ser aplicado a formas 

geométricas tortuosas como uma árvore, fragmentadas como um arquipélago ou de alta 

rugosidade, como o perfil de uma superfície, desde que essas formas sejam auto-similares, ou 
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seja, sua geometria é sempre parecida, independente da escala de observação, como ilustra a 

Figura 3.49.  

 
Figura 3.49: Representação da auto-similaridade de perfis (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005).  

A captura da forma geométrica irregular é feita com o ajuste do seu contorno com a 

geração de uma linha fractal, obtida através de métodos matemáticos como o da linha de 

Koch. Sua estrutura é baseada na figura composta de quatro segmentos retos de mesmo 

comprimento, ilustrada a Figura 3.50, onde o objeto formado apresenta inicialmente baixa 

tortuosidade. Com o método da linha de Koch, é possível aumentar a complexidade da linha 

ao adicionar progressivamente novos segmentos de tamanho menor e formato similar.   

 
Figura 3.50: Representação esquemática da Linha de Koch com diferentes graus de iteração (LAUX 
& PEREIRA, 2005).  

Como resultado da geometria obtida com uma linha fractal, sua dimensão real depende da 

unidade de medida tomada, que pode ser matematicamente associada com a magnificação ou 

resolução do microscópio empregado na medição ou uma medida de comprimento relativo 

(RODRIGUES & PANDOLFELLI, 1998). 

Segundo STACHOWIAK & BATCHELOR (2005), métodos baseados em fractais tem sido 

empregados na caracterização 3D de superfícies que apresentam natureza fractal, tais como perfis 
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obtidos com abrasão, usinagem e eletroerosão, superfícies isotrópicas obtidas com jateamento por 

areia ou anisotrópicas resultantes de abrasão. O autor cita outros métodos para calcular as 

dimensões fractais (como o de Mandelbrot, ilustrado na Figura 3.51) e destaca que a limitação 

básica dessa abordagem é que seus resultados são mais confiáveis apenas para texturas 

isotrópicas, i.e. que apresentam as mesmas distribuições estatísticas em todas direções, sendo que 

a maior parte das superfícies exibe diferentes padrões em cada direção.  

 
Figura 3.51: Representação esquemática do método “slit island coastlines” de Mandelbrot, 
empregado para revelar cortes em superfícies, gerando curvas em um plano ou imagens em escala de 
cinza (RODRIGUES & PANDOLFELLI, 1998). 

Segundo STACHOWIAK & BATCHELOR (2005), para a caracterização por Ondeletas 

ou Fractais, a superfície 3D pode ser representada topograficamente na forma de imagens em 

diferentes tonalidades de cor ou escala de cinza. Nessas imagens, a elevação da superfície é 

indicada com valores de brilho ou escala de cinza dos pixels presentes, onde o pixel mais 

claro, marcado com o tom máximo de cinza 255 representa o ponto mais alto da superfície, 

enquanto o mais escuro equivale ao tom 0 e o ponto mais mais baixo da superfície. A Figura 

3.52 ilustra essas diferentes formas de representação de rugosidades de uma superfície, para 

análise de texturas de imagens 2d, obtidas a partir de micrografia MEV de amostra de titânio 

erodida com jato de areia e ácido, com magnificação de 3000x.  
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Figura 3.52: Análise de rugosidade de amostra por diferentes métodos: a) binarização de imagem;  b) 
heterogeneidade de imagem; c) filtragem horizontal; d) análise fractal “arranha-céus”; e) análise 
fractal “cobertor”; f) análise fractal Minkowski (CHAPPARD et al, 2003).  

A análise de texturas permite a caracterização da superfície a partir dos parâmetros 

estatísticos, com diferentes métodos. Métodos baseados em Transformada de Fourier 

permitem decompor os dados de superfícies em funções exponenciais complexas de diferentes 

frequências, para em seguida calcular a Densidade Espectral de Potência (PSD) e Função de 

Autocorrelação (ACF) e obter os parâmetros de amplitude e espaçamento presentes na 

topografia de superfície (GADELMAWLA et al, 2002). 

A caracterização por Ondeletas permite também decompor os dados da superfície em 

diferentes frequências, mas permite que cada uma seja caracterizada em escalas individuais, 

indo além do método de Fourier, que não fornece informações de qual escala apresenta a 

frequência calculada. Com Ondeletas, a superfície é inicialmente decomposta em rugosidade, 

ondulação e forma e então capturam-se as informações dos picos, vales, buracos e arranhões 

obtidos em diferentes escalas, como ilustra a Figura 3.53. Cada nível de decomposição contém 

uma imagem de resolução mais baixa incluindo os limiares verticais, horizontais e diagonais que 

representam a informação contida na imagem original, obtidas com a filtragem por diferentes 

algoritmos ao longo das suas linhas e colunas.  
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Figura 3.53: Exemplo da aplicação da transformada por ondeletas em imagem da superfície de liga de 
titânio (adaptado de STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005).  

A imagem original pode ser reconstruída a partir de um processo reverso, como pode ser 

visto na Figura 3.54, que ilustra a Transformada por Ondeletas de um sinal, calculado a partir da 

derivada da sua distribuição gaussiana, onde podem-se notar os cones de derivação oriundos das 

singularidades do perfil, na simulação de uma imagem tridimensional com sucessivas iterações.  

 
Figura 3.54: Representação da transformada por Ondeletas de um sinal em iterações sucessivas 
(Fonte: http://cas.ensmp.fr/~chaplais/wavetour_presentation/regularite/regularity.html. Acesso em 
Junho de 2014).  

 

3.3.3 Técnicas de rugosimetria 

A rugosidade de superfícies é mais amplamente determinada com perfilômetros 

mecânicos. Alternativamente, têm sido desenvolvidos métodos ópticos de rugosimetria, sem 

contato e mais rápidos, alguns dos quais com boa resolução e que estão substituindo os 

métodos mecânicos de medição anteriormente predominantes em alguns setores 

(SHERRINGTON & SMITH, 1988b; SEMCHUK & WILLANDER, 2011).  
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Perfilometria de contato 

O rugosímetro é um aparelho medidor de rugosidade superficial. A medição ocorre 

através de um apalpador com ponta de diamante, que percorre um determinado caminho 

linear na superfície e assim registra suas alterações, picos e vales (POON & BUSHAN, 1995; 

BASU & KALIN, 2011).  

O equipamento deve funcionar em uma bancada plana e estável, o que limita as 

interferências na medição. Além disso, deve ser calibrado nos padrões definidos pelas normas 

ABNT antes de se iniciarem os procedimentos. Atualmente, a norma brasileira vigente para 

termos, definições e parâmetros da rugosidade superficial é a ABNT NBR ISO 4287:2002. Em 

linhas gerais, a norma da ABNT contempla aspectos relativos aos instrumentos utilizados na 

medição da rugosidade, bem como a identificação das suas características que podem 

influenciar ou interferir na avaliação da superfície em questão, aos procedimentos de medição e 

comparação dos valores e aos limites de tolerância, às características dos filtros utilizados na 

interpretação dos valores e à separação dos comprimentos de onda da superfície (ABNT, 2002). 

A principal limitação dessa medição é a forma do apalpador, que, em alguns casos pode não 

capturar a geometria fiel da amostra, ou impedir o penetrador de entrar em fendas mais profundas, 

o que pode levar a erros de forma (BASU & KALIN, 2011), conforme ilustra a Figura 3.55. 

 
Figura 3.55: Perfil geométrico, real e efetivo (adaptado de SILVA, 2006). 

Outros limites são a possível deformação ou dano às superfícies pelo contato físico na 

medição, a sua linearidade e dependência de pontos sucessivos e o longo tempo para 

condução de testes (SEMCHUK & WILLANDER, 2011). 

Perfilometria óptica 

Na perfilometria óptica são usados feixes de luz para capturar a geometria da superfície, 

analogamente à perfilometria de contato. Os métodos ópticos são baseados principalmente na 
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detecção de luz refletida, na detecção de erro de foco, no espalhamento a laser,  no padrão 

formado pela interferência de frentes de ondas eletromagnéticas que sofrem dispersão após 

interação com um meio físico conhecido como padrão speckle e com métodos de interferência 

(SEMCHUK & WILLANDER, 2011).  

CABER (1993) ressalta que os benefícios da perfilometria óptica incluem a habilidade de 

conduzir medições em superfícies delicadas, pela ausência de contato, melhor resolução de 

profundidade e alta velocidade de medição. 

VORBURGER & TEAGUE (1981) explicam os princípios básicos dessas técnicas de 

perfilometria de acordo com a Física Óptica, a partir da reflexão de um feixe colimado de luz 

em uma superfície rugosa e sua radiação distribuída de forma angular, conforme ilustra a 

Figura 3.56. Nessa interação, a intensidade e o padrão da radiação espalhada dependem das 

alturas das rugosidades, do seu comprimento de onda ou espaçamento e do comprimento de 

onda da luz incidente. Em geral, pequenos componentes de rugosidade difratam a luz em 

ângulos maiores relativos à direção especular, e grandes componentes difratam em ângulos 

menores. A maior parte das superfícies apresenta larga distribuição de componentes espaciais 

de rugosidade, então a luz é difratada em vários ângulos e pode mudar seu estado de 

polarização em cada interação.  

 
Figura 3.56: Representação da distribuição angular da luz espalhada por superfície rugosa, estados de 
polarização da luz Pi e Pf, frente de onda AD, e 5 detectores (VORBURGER & TEAGUE, 1981).  

Em superfícies muito lisas (Rq << λ), a maior parte da luz refletida se propaga na direção 

especular. À medida que a rugosidade aumenta, a intensidade do feixe especular diminui,  

enquanto a radiação difratada aumenta em intensidade e se torna mais difusa. A distribuição  

angular da radiação difusa forma um estrutura granular conhecida como padrão speckle, que 

se visualiza como a diferença de contrastes entre pontos adjacentes no campo espalhado. 

Todos esses fenômenos são então usados na perfilomteria óptica, pois permitem inferir a 

rugosidade da superfície: a reflectância ou intensidade relativa da luz na direção especular, a 



 81 

intensidade total da luz espalhada, o padrão angular do espalhamento, o contraste speckle e a 

polarização (VORBURGER & TEAGUE, 1981).  

Segundo HOCKEN et al (2005), a técnica de perfilometria óptica mais comum emprega 

métodos de detecção de foco, com uso de um microscópio com iluminação vertical que 

divide a imagem em duas na ocular, sendo usado dois fotodectores, um antes do plano da 

imagem e um abaixo, equidistante, conforme ilustra a Figura 3.57. Os sinais dos detectores 

são comparados para fornecer informação do deslocamento lateral na ordem micrométrica e 

resolução vertical nanométrica.  

 
Figura 3.57: Representação esquemática do método de detecção de intensidade de foco para 
perfilometria de superfície em microscópio (HOCKEN et al, 2005).  

Segundo TIAN e colaboradores (2007), outras técnicas de microscopia óptica com 

iluminação de campo claro e campo escuro são empregadas para inspeção de defeitos de 

superfícies. Os autores explicam seus mecanismos básicos a partir das ilustrações das Figuras 

3.58 a) e b). No campo escuro, a câmera está localizada fora da direção de reflexão da luz, o 

que gera a captura de uma imagem cinza uniforme no caso de uma superfície especular, pois 

não há registro de nenhum feixe desviado dessa direção. Entretanto, na presença de defeitos, a 

luz reflete de forma difusa, iluminando então as marcas existentes na superfície. No campo 

claro, inversamente, a câmera está diretamente alinhada com a reflexão especular, então a 

imagem gerada é toda clara se a superfície é difusa, e os defeitos escuros, pois espalham a luz 

na direção desorientada com a câmera. Normalmente, usa-se o campo escuro para examinar 

superfícies especulares, como na indústria óptica, e campo claro para superfícies rugosas.  
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Figura 3.58: Representação esquemática da iluminação de campo escuro e campo claro (adaptado de 
TIAN et al, 2007).  

VORBURGER & TEAGUE (1981) explicam que uma terceira abordagem simplificada de 

perfilometria é feita através da intensidade de reflexão especular de um feixe incidente em 

uma superfície rugosa. A medida da rugosidade é advinda da correlação inversa com a 

reflexão especular, e feita com os aparelhos conhecidos como glossímetros, que têm como 

principal vantagem a rapidez, sendo ideal para comparação entre superfícies similares. A 

técnica fornece leitura do parâmetro Rq e permite análise de superfícies isotrópicas ou 

anisotrópicas, com resolução de até 1nm.  

O método de espalhamento total integrado (TIS: total integrated scatter) é 

complementar à reflectância especular, pois mede a intensidade total da luz refletida de forma 

difusa, como ilustra a Figura 3.59.  A razão entre a luz refletida no hemisfério e a refletida 

pela amostra tem relação com a rugosidade e permite calcular diretamente o parâmetro Rq 

(TIAN et al, 2007).  

	
Figura 3.59: Representação esquemática de medição de espalhamento TIS (TIAN et al, 2007).  

A medição do padrão speckle, anteriormente mencionado, ocorre com a iluminação 

parcial de uma superfície por luz coerente e subsequente análise estatística da área iluminada 

por meio da complexa distribuição de amplitude do padrão dessa luz refletida de forma difusa 

(TIAN et al, 2007). As propriedades espaciais do padrão speckle podem ser então 

relacionadas com a rugosidade da superfície e daí se extraem os parâmetros de rugosidade, 
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com boa correlação  para Ra de até 0,3µm. A Figura 3.60 representa esquematicamente dois 

arranjos de iluminação para a medição do padrão speckle.   

 
Figura 3.60: Arranjos para medição do padrão speckle: a) speckle objetivo, coletado diretamente da 
geometria iluminada; b) speckle subjetivo, formado pela focalização da luz espalhada em um plano a 
partir de uma lente (TIAN et al, 2007).  

HOCKEN e al (2005) descrevem mais dois tipos de arranjos de microscopia para medição 

de superfícies: interferômetros, que medem a variação de altura devido a mudanças de fases, 

e os que medem a mudança nas inclinações das ondulações superficiais. CABER (1993) 

explica que as técnicas para determinação de alturas com interferometria envolvem mudar 

sequencialmente a fase de um feixe incidente, em relação a um feixe de referência, em 

incrementos conhecidos, e medir o padrão da irradiação de interferência resultante. Os dados 

de cada fase são processados por algoritmos e a altura relativa da superfície pode ser então 

determinada. A segunda técnica é conhecida como Microscopia de Contraste de Interferência 

Diferencial (DIC: differential intensity contrast) ou microscopia Nomarski, que é 

essencialmente um interferômetro que mede a inclinação das ondulações para então se derivar 

as alturas das superfícies. Esses equipamentos são utilizados qualitativamente para controle de 

qualidade na inspeção de espelhos de precisão e podem identificar defeitos com resolução de 

até 0,1nm (HOCKEN et al, 2005). Outros tipos de interferômetros amplamente empregados 

são os de luz branca (WLI: white light interferometer), que envolvem o uso de luz branca 

como fonte de iluminação e medem o grau de modulação das franjas de interferência, ou sua 

coerência, ao invés da mudança de fase (CABER, 1998).  

A microscopia confocal pode ser utilizada para identificação de geometria de defeitos e 

captura da topografia de uma superfície (HOCKEN et al, 2005). Em um microscópio 

confocal, a iluminação é focada sobre um pequeno ponto na superfície da amostra, que é 

digitalizado com um dispositivo acoplado e a imagem pontual filtrada por um fotodetector 

sensível. A luz de diferentes níveis da amostra, em foco e fora de foco, pode ser utilizada para 

contornar as superfícies com alta precisão.  
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A medição de rugosimetria com microscópio de corrente de tunelamento (STM: scanning 

tunneling microscope) ou força atômica (AFM: atomic force microscope) é feita com uma 

sonda de metal movida ao longo da superfície, a uma distância muito pequena (0,2 nm), que 

capta a corrente de tunelamento variável de acordo com a altura da superfície. O sinal obtido 

com estas técnicas permite reproduzir a estrutura topográfica da amostra em altíssima 

resolução e com isso obter sua rugosidade. Experimentos de POON & BHUSHAN (1995) 

permitiram comparar o grau de influência do tamanho da ponta do apalpador na medição da 

rugosidade ao comparar as medidas obtidas em perfilômetros de contato e AFM, conforme 

ilustra a Figura 3.61. Como a ponta do AFM é muito menor, sua medição é mais precisa do 

que os demais métodos. 	

	
Figura 3.61: Perfis obtidos em diferentes técnicas e raios de apalpador: a) STM, raio 0,05µm; b) 
perfilômetro de contato, raio 0,2µm; c) perfilômetro de contato, raio 5µm (POON & BUSHAN, 1995).  

TIAN e colaboradores (2007) destacam as técnicas de visão computacional, que 

capturam rapidamente as coordenadas tridimensionais de pontos na superfícies através de 

câmeras acopladas a projetores que projetam um padrão de luz na superfície a ser medida, em 

um arranjo ilustrado esquematicamente na Figura 3.62. Na forma de pontos estruturados (dot 

structured light pattern) ou linhas (line structured light pattern), esses padrões destacam uma 

seção ou uma curva na superfície, que é então capturada pela câmera para análise em conjunto 

com métodos de espalhamento, que permitem determinar a superfície topográfica 3d e 

quantificar os defeitos presentes.  
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Figura 3.62: a) representação de sistema de visão computacional com projetores e câmeras; e b) 
padrões de luz e cores pseudoaleatórios (TIAN et al, 2007).  

Os mesmos autores apresentam um sistema para a medição da forma e ondulação de 

superfícies a partir da luz difusa espalhada em lâminas de aço, e da rugosidade a partir do padrão 

speckle e do espalhamento da luz de forma especular, ilustrado na Figura 3.63. Os autores 

destacam que em sistemas de visão computacional, a captura de luz especular diretamente 

refletida na câmera gera muito ruído no sinal, mas que a combinação das técnicas permite a 

medição de ondulação, forma, rugosidade e defeitos ao mesmo tempo (TIAN et al, 2007).  

  
Figura 3.63: Medição da rugosidade com a) espalhamento e b) contraste speckle (TIAN et al, 2007).  

SHAFEEK e colaboradores (2004) apresentaram um sistema de visão computacional aplicado 

à captura de imagens de filmes radiográficos de tubos de gás para identificação de defeitos de 

soldagem. Nesse sistema, algoritmos de processamento de imagem permitem identificar e captar a 

geometria dos defeitos, em comprimento, largura e perímetro. As etapas desse método envolvem 

a captura das imagens originais em parâmetros controlados para qualidade ótima, e o pré-

processamento dessas imagens com algoritmos de conversão em escala de cinza, para extração, 

ampliação e melhoramento do histograma de escala de cinza. Esse tratamento tem como objetivo 

distribuir os níveis de brilho na imagem digital para que a forma dos defeitos se destaque, e 
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permita  a captura da sua geometria através do contorno dos pixels. Etapas destacadas do processo 

estão ilustradas na Figura 3.63.  

 
Figura 3.64: Etapas do processo de detecção de defeitos com visão computacional: a) imagem 
radiográfica capturada; b) janela selecionada ao redor do defeito, com ampliação e equalização do 
histograma; c) tratamento do histograma para binarização da imagem; d) geometria dos defeitos 
delimitada em cadeia de pixels sequenciais (SHAFEEK et al, 2004).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para a realização dos ensaios. Os 

resultados obtidos e sua discussão estão apresentados no capítulo seguinte.  

 

4.1 Delimitação do problema 

A metodologia aplicada nesse estudo foi estabelecida após a revisão bibliográfica, quando 

foi possível observar que o problema da avaliação da qualidade superficial de uma gema 

lapidada envolve considerações sobre suas dimensões geométricas e a complexidade da sua 

forma. Também verificou-se a importância da faixa de rugosidades presentes após o processo 

de lapidação, a escolha de parâmetros adequados para medição e acessibilidade da técnica de 

medição a ser adotada, que permita futuras aplicações práticas do método proposto.  

As técnicas de perfilometria de contato seriam inicialmente descartadas para o 

experimento que se propõe, por sua limitação geométrica na análise bidimensional de um 

perfil, de tamanho limitado. Entretanto, pela sua ampla utilização e por permitir comparações 

entre os resultados a serem obtidos, foram realizados ensaios com essa técnica para registro 

das superfícies.  

O segundo critério de escolha foi a acessibilidade da técnica em futuras aplicações aos 

especialistas em Gemologia, que são os responsáveis técnicos pela avaliação de gemas. Esses 

profissionais já dispõem e estão habituados ao uso de sistemas de microscopia óptica como 

ferramenta cotidiana de trabalho, o que de certa forma direcionou o estudo para a adoção de 

sistemas acoplados a essa classe de equipamentos. Os sistemas que mais se aproximam da 

necessidade identificada são aqueles baseados em análise de imagens por visão computacional, 

os denominados métodos de inspeção quantitativa e aplicações de controle de qualidade.  

Pelo exposto, delimitou-se o escopo do estudo na inspeção visual e captura fotográfica da 

superfície de gemas e seus defeitos visíveis, para análise por meio de softwares de quantificação 

de imagens, conforme representa graficamente a Figura 4.1.  

 
Figura 4.1: Representação gráfica da fase experimental.  
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Os experimentos iniciais buscaram registrar as superfícies e defeitos presentes com a 

técnica de microscopia de campo claro. Nessa técnica, entre as mais simples da microscopia 

óptica, a amostra é iluminada de forma a transmitir ou refletir a luz branca incidente, gerando 

o contraste na absorção dessa luz por características presentes na amostra, conforme ilustra a 

Figura 4.2.a. A Figura 4.2.b apresenta resultados de técnica similar, com efeitos inversos, a 

iluminação de campo escuro, onde a amostra fica na penumbra e as características presentes 

como defeitos e arranhões refletem a luz incidente, aparecendo iluminadas.  

  
Figura 4.2: Defeitos evidenciados em a) campo claro e b) campo escuro.  

4.1.1 Montagem do banco de amostras 

As gemas lapidadas encontradas comercialmente são produzidas com diferentes técnicas de 

lapidação, como facetamento e cabochão, e resultam em produtos finais com geometrias e 

quantidades de facetas variadas, com diversos graus de qualidade de polimento. Para facilitar uma 

futura adoção dos resultados do problema estudado, o banco de amostras para ensaios foi 

montado inicialmente com maior variabilidade de geometrias e dimensões. Esse banco de 

amostras inicial continha as 36 gemas relacionadas na Tabela 4.1, com dimensões variadas entre 2 

x 2 x 2mm (largura x comprimento x altura) por 25 x 14 x 6mm, conforme ilustra a  Figura 4.3.  

 
Figura 4.3: Gemas do banco de amostras.  
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O banco de amostras incluiu 5 safiras, 2 diamantes e 1 topázio imperial para comparação 

da superfície dessas gemas com as do quartzo, que é o foco deste estudo. Essas gemas foram 

analisadas com os mesmos métodos para avaliação da aplicabilidade da análise por imagens 

em outros materiais. A observação destas gemas permitiu verificar a influência das diferenças 

nos sistemas tribológicos de lapidação e polimento dos diferentes minerais e os resultados da 

qualidade da superfície obtida.  

Os primeiros experimentos foram realizados no Laboratório de Pesquisas Gemológicas 

(LAPEGE) do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), sob orientação do Professor Dr. 

Jürgen Schnellrath, quando foi realizada a capacitação básica de fotomicroscopia de gemas. 

Em seguida foram realizados ensaios fotográficos no Laboratório de Fotografia do Centro de 

Estudos em Design de Gemas e Joias da UEMG, pelo Professor Antônio Augusto Vieira 

de Melo Matos. 

As limitações da técnica inicialmente identificadas foram relacionadas ao tamanho das 

amostras versus campo de visão do microscópio e importância das condições de iluminação. 

A Figura 4.4 ilustra os principais problemas encontrados. 

 
Figura 4.4: Problemas encontrados nos experimentos iniciais: a) gema maior do que o campo de 

visão e iluminação insuficiente; b) gema maior do que o campo de visão; c) excesso de iluminação; d) 

diferença entre tamanho de amostras atrapalha padronização de magnificação; e) influência do 

material na observação e f) influência da geometria.  

A partir das limitações encontradas, foram promovidas as primeiras simplificações na 

metodologia proposta: fazer análises de gemas facetadas, para padronizar a quantificação da 

área capturada nos planos iluminados e escolher gemas com menor variação no tamanho, ou 
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seja, em uma faixa próxima à média da distribuição de tamanho, como ilustrada no 

histograma da Figura 4.5, para padronização da escala de magnificação.  

 
Figura 4.5: Distribuição dos tamanhos de amostra, em milímetros.  

O estudo então passou a se concentrar nas gemas facetadas e no limite do campo visual do 

equipamento a ser utilizado, com gemas entre 10 e 20mm, o que reduziu a condução dos 

testes finais para as 19 gemas marcadas em negrito na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1: Dimensões geométricas das amostras do banco de amostras completo. 

Amostra Código Comprimento  Largura Altura 
Total 

    mm mm mm 

1 SQ_ROSA 19,9 19,8 11,2 

2 BAR_QUA 25,6 14,9 6,3 

3 RB_AGAT 14,9 14,6 8,5 

4 CAB_FUME 13,7 9,9 5,9 

5 TR_AME 24,0 12,3 7,3 

6 OVBR_AME_G 19,9 15,1 10,2 

7 OVBR_AME_M 17,9 14,0 8,9 

8 OVBR_AME_P 13,9 9,9 7,3 

9 OVSTEP_AME 15,9 12,0 8,0 

10 OVRAD_CIT_M 16,0 12,0 7,9 

11 OVBR_CIT_G 19,8 14,7 8,9 

12 OVBR_CIT_M 13,8 11,9 7,2 

13 RDBR_AME_G 15,0 15,0 9,8 

14 RDBR_AME_M 12,2 12,5 9,0 

15 RDBR_AME_P 9,9 9,9 6,9 

16 CUS_CIT 12,4 11,0 8,9 

17 TR_FUME 14,9 15,1 9,1 

18 TR_AME 14,5 14,0 9,2 

19 TR_RAD_AME 13,2 12,8 8,0 

20 OCTOMOD_ROSE 19,0 11,0 6,9 

21 RETX_AME 13,5 9,8 7,0 

22 RETLOS_AME 13,4 9,7 5,7 

23 OCTO_AME_1 13,5 9,7 6,0 

24 OCTO_AME_2 12,3 9,0 7,1 

25 PERA_AME 15,8 11,9 8,4 

26 MM_SAF_VERDE 2,4 2,4 0,9 

27 MM_SAF_LAR 2,4 2,4 1,7 

28 MM_SAF_AZ 2,4 2,4 1,6 

29 MM_SAF_AM 2,1 2,1 1,3 

30 OCTO_IMPE 5,3 3,9 3-3,3 

31 SQ_PRINC_Q 6,0 6,0 4,3 

32 DIA_03 4,6 4,6 3,0 

33 DIA_07 6,7 6,8 4,2 

34 TAB_Q_1 9,1 6,1 2,1 

35 TAB_Q_2 9,1 6,1 2,1 

36 TAB_Q_3 9,1 6,1 2,0 
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4.1.2 Superfícies de quartzos lapidados 

As gemas facetadas podem apresentar marcas de polimento aparentes e eventuais trincas 

ou lascamentos como características superficiais típicas, conforme ilustra a Figura 4.6, na 

micrografia de uma gema lapidada em magnificação desconhecida. 

 
Figura 4.6: Linhas de polimento nas facetas da esquerda e direita, e lascamento na aresta entre a faceta 
superior e à esquerda. Foto: John Koivula, Microworld of Gemstones.  

Para se conhecer a escala dos defeitos a serem observados, foi conduzido um estudo de 

perfilometria de contato em amostras de geometria simples que apresentam linhas de 

polimento e arranhões aleatórios, de natureza similar aos encontrados nas demais gemas do 

banco de amostras.   

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Corrosão do CDTN, coordenado pela 

Dra. Mônica Schvartzman, e com a colaboração do responsável técnico Antônio Edicleto 

Gomes Soares. O equipamento utilizado foi um Medidor de Rugosidade portátil da marca 

Mitutoyo modelo Surftest SJ–301, para as medições de acordo com norma ISO 4287:1997, 

equivalente à norma ABNT NBR 4287:2002. Os parâmetros empregados foram comprimento 

de medição (cutoff, λc) de 0,25mm e comprimento total de medição (evaluation lenght, EVA-

L) 1,25mm, com ajuste normal do perfil pela distribuição GAUSS.  

Esse equipamento desloca de forma automática a ponta do apalpador sobre a superfície a ser 

medida, capturando de forma sequencial o comprimento total de medição em cinco vezes o 

tamanho do cutoff. Nos ensaios conduzidos, esse cutoff foi adotado conforme a norma que prevê 

um comprimento de amostragem adequado de acordo com a faixa de rugosidades esperada, 

conforme ilustra a Tabela 4.2. Adicionalmente, foi conduzida uma medição com cutoff de 

0,8mm e um maior comprimento total, de 4mm, para comparação entre os resultados.  
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Tabela 4.2: Valores de cutoff para perfis não periódicos. Fonte: ISO 4288:1996.  

Rugosidade esperada Ra (m)  Cutoff (mm)  

Menor que 0,02  0,08  

De 0,02 a 0,1  0,25  

De 0,1 a 2  0,8  

De 2 a 10  2,5  

Maior que 10  8  

A ponta do apalpador em diamante foi observada no microscópio, o que permitiu medir 

seu ângulo de abertura em cerca de 75 graus e verificar que aparentemente ela não está 

danificada, conforme ilustra a Figura 4.7.  

 
Figura 4.7: Imagens da ponta do apalpador de diamante, em 20 e 40 aumentos.  

Os resultados das medições podem ser observados na Figura 4.8, que apresenta as 

localizações aproximadas das regiões de condução dos testes e os valores de rugosidade 

obtidos para as amostras 34, 35 e 36.  

 
Figura 4.8: Percurso das medições e resultados dos testes de perfilometria em três amostras.  
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Pode-se observar que o parâmetro Ra variou de forma mais pronunciada na primeira 

amostra, de 0,02 a 0,13µm nas medições mais curtas ( λc =0,25mm). Essa variação pode ser 

explicada por a medida 3 ter atravessado uma área com diversos arranhões, o que refletiu em 

maior índice de rugosidade. Todavia, a presença de um pico ou vale mais pronunciado fica 

ocultada no valor da média com o parâmetro Ra, que não possibilita a distinção entre picos e 

vales, nem aferir demais informações sobre as irregularidades do perfil, conforme ilustra 

esquematicamente a Figura 4.9. 

 
Figura 4.9: Representação esquemática de duas superfícies e respectivos valores Ra e Rq 
(STACHOWIAK & BATCHELOR, 2005).  

Na segunda amostra obtiveram-se medições homogêneas entre as diferentes medidas, 

exceto pelo parâmetro Rz. Essa variação pode ser explicada considerando que uma medição 

atravessou um único arranhão mais profundo, e seu efeito foi minimizado pela média da 

rugosidade que é calculada no parâmetro Ra. Nesse caso, a diferença pode ser observada pelos 

demais parâmetros, como o Rz, mais sensível à presença de arranhões, pois é obtido pela 

diferença de altura entre a média dos cinco picos mais altos e a média dos cinco vales mais 

profundos no comprimento de amostragem (cutoff). Da mesma forma, o parâmetro Rq é mais 

adequado que o Ra para ressaltar a variação em uma superfície, pois eleva ao quadrado o 

desvio médio da superfície, sendo voltado para a detecção de picos ou vales em superfícies de 

perfis periódicos ou aleatório (GADELMAWLA et al, 2002).  

A terceira amostra apresentou a maior variação nas medidas tomadas entre as medidas de 

menor comprimento de medição e a maior (λc =0,8mm). Aparentemente esta última foi 

conduzida em uma seção com menos defeitos, pois apresentou todas as medidas 

significativamente menores.  

De forma complementar, a análise dos perfis capturados fornece mais informações além 

dos resultados estatísticos das medidas de rugosidade obtidas, conforme ilustra a Figura 4.8, 

que mostra os perfis da amostra 36 e fornece dados adicionais sobre a profundidade e largura 

dos arranhões.   
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Figura 4.10: Perfis de rugosidade da amostra 36 e locais de medição indicados nas figuras.   

Os gráficos apresentam uma escala fornecida pelo equipamento onde cada segmento na 

seção quadriculada tem 0,5cm. Se observados em conjunto com a escala de compressão 

utilizada, permitem verificar que a profundidade do arranhão atravessado pela medida a foi de 

cerca de 1,5µm. As medições b e c foram obtidas bem próximas e resultaram em dois 

registros de um mesmo arranhão pequeno de 0,7 a 0,9µm, assim como um segundo arranhão 

maior (e mais largo) com profundidade entre 1,7 e 2,5µm. Na medição d, de percurso mais 

longo, foi registrado um terceiro arranhão de cerca de 1,5µm de profundidade.  

De acordo com a observação nos gráficos, a largura dos maiores arranhões registrados nos 

perfis de λc=0,25mm ficou na faixa de 150 a 200µm. Quando observados diretamente no 

microscópio, essas medidas podem apresentar variações em função do formato dos arranhões 

e das sombras geradas pela iluminação, conforme ilustra a Figura 4.11.  
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Figura 4.11: Fotografia em microscópio de detalhe da amostra 36 com medição de largura de arranhão 
mediano.   

Nessa imagem, o arranhão de largura entre 40 e 50µm pode ser considerado mediano, em 

relação aos demais presentes no detalhe da imagem e ilustra a dificuldade em definir o 

tamanho adequado dos defeitos a serem marcados na observação. Como o menor objeto 

observável pelo olho humano possui 100 micrometros ou 0,1mm, alguns defeitos estão abaixo 

do limite de detecção a olho nu e no limite da magnificação empregada, de 0,8x. O microscópio 

óptico possui um limite de quase 0,2 micrometros de resolução, que permite a observação de 

todos os defeitos presentes.  

Os resultados obtidos mostram que a rugosidade das amostras ficou estabelecida na ordem 

de micrometros, entre Ra 0,02 e 0,22µm e Rz de 0,13 a 1,08µm. Esses resultados estão de 

acordo com os observados na revisão bibliográfica, que citam as escalas de microrugosidade 

das superfícies de engenharia obtidas por processos diversos como usinagem e lapidação 

plana entre 0,1<Ra<10µm e comprimentos de onda típicos entre 5 e 800µm. Estes valores 

permitem concluir que a faixa de rugosidades relevante para análise prática da qualidade de 

gemas está na escala micrométrica. 

Outros estudos anteriormente citados buscaram conhecer o relevo físico das superfícies no 

polimento de gemas, como os resultados apresentados para zircônias cúbicas polidas abaixo de 

0,1µm (JITARAPARASILP e RUKIJKANPANICH, 2007), enquanto diversas pesquisas sobre 

diamantes colocam seus valores de polimento na faixa de 5nm Ra, com nanomarcas de abrasão 

por riscamento de 20 a 100nm de largura (THORNTON, 1976; HIRD e FIELD, 2004; DERRY 

et al 2008; SCHUELKE e GROTJON, 2013). Esses estudos estão focalizados na observação de 

superfícies funcionais de engenharia de precisão -como as superfícies ópticas obtidas com 

polimento ou usinagem com ponta de diamante- que atingem Ra entre 1 e 10nm, com décimos 
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de nanômetros de comprimento de onda de rugosidade (VORBURGER & TEAGUE, 1981).  

As referências sobre qualidade de quartzos lapidados encontradas na bibliografia se referem a 

outras aplicações (como semicondutores) e, por esse motivo, tais resultados não são 

comparáveis. A título de exemplo, na indústria óptica, a qualidade do polimento pode ser 

atestada quando toda a superfície da amostra apresenta Rq de 3nm com Rtmax menor que 20nm 

(SCHUELKE e GROTJON, 2013), conforme ilustra a Figura 4.12, que apresenta o perfil da tela 

de uma tablet com resultados abaixo do limite de detecção do perfilômetro utilizado.  

 
Figura 4.12: Perfil de tela de tablet.  

Não foram encontradas métricas para a qualidade de gemas diversas na literatura de 

Gemologia tradicional, exceto os resultados apresentados por NADUR (2014), sobre a 

rugosimetria das diferentes etapas de lapidação, para diferentes gemas, publicados após a 

conclusão da etapa de revisão bibliográfica. A autora buscou identificar o processo de 

polimento adequado para cada mineral, em experimentos com diferentes pós de polimento e 

lubrificantes, que foram realizados de modo a comparar a planicidade de superfície gerada em 

diferentes sistemas tribológicos. A autora obteve dados em perfilometria de contato para as 

etapas iniciais de serra e formatação e em microscopia confocal para o polimento, a partir dos 

quais encontrou a rugosidade de 6nm para os quartzos, a maior dentre todas as gemas 

observadas. Os resultados apresentados foram obtidos a partir em medições de planos de 127 x 

95µm ou 0,95x1,27mm, que assim como os estudos anteriores, não permitem comparação 

direta com o estudo aqui conduzido, pois se tratam da observação do relevo físico em pequenas 

partes do objeto.  

Uma abordagem mais próxima a este trabalho foi também posteriormente encontrada no 

sistema de avaliação de polimento AVALON+ do Instituto de Tecnologia do HRD na 

Antuérpia, que faz a análise das facetas de um diamante, uma de cada vez, durante o processo 

de polimento, com auxílio da ferramenta de posicionamento da gema no disco, chamada tang. 

O sistema permite a medição objetiva da planicidade da superfície e apresenta uma avaliação 

dos defeitos, que são evidenciados em escala de cores de acordo com a visibilidade das linhas 

de polimento, conforme ilustra a Figura 4.13.  
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Figura 4.13: Visualização de defeitos na mesa de um diamante, no sistema Avalon+.  

 Cabe ressaltar que as gemas que ilustram esta seção apresentam em média mais arranhões 

do que as demais do banco de amostras e suas análises foram conduzidas para observação da 

magnitude dos defeitos presentes, pois o interesse no presente estudo está em isolar, visualizar 

e medir os defeitos e não aferir o quanto uma determinada porção da gema está lisa.  

A seleção das características que seriam apontados como defeitos foi feita com base na 

experiência do observador, na magnificação fixa de 8 vezes, conforme apresentado a seguir.  

4.2 Procedimento Experimental 

Esta seção descreve as etapas do estudo realizado, que podem ser visualizadas 

esquematicamente na Figura 4.14.  

 
Figura 4.14: Representação esquemática do procedimento experimental.  
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4.2.1 Microfotografia 

A etapa inicial do experimento consistiu na captura de imagens digitais das gemas. O 

procedimento foi realizado no Laboratório de Caracterizações Físicas do Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear/CDTN, coordenado pelo MSc. Sérgio Carneiro dos 

Reis e com a colaboração do doutorando Felipe Wallysson Ferreira de Oliveira. O 

equipamento utilizado foi um microscópio trinocular Zeiss de 40 aumentos aparente, 

mostrado na Figura 4.15, acoplado a sistema de fotografia digital PixeLINK Megapixel 

FireWire Câmera, com software AxioVision Release 3.1.  

 
Figura 4.15: Computador e câmera acoplada a microscópio Zeiss, com indicação de porta-amostra e 
lâmpada circular de 22 W. 

As imagens foram obtidas sob iluminação circular fluorescente branca de 32W continuamente 

reposicionada para ressaltar diferentes conjuntos de facetas, conforme ilustra a Figura 4.16.  

 
Figura 4.16: Detalhe do controle manual da iluminação, com lâmpada de 32W.  
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Em cada posição da amostra, foram tiradas diversas fotografias em três posições 

referenciais: vista ortogonal da porção superior, para visualização da coroa; vista superior em 

perspectiva, para visualização dos defeitos da mesa e vista da porção inferior para 

visualização do pavilhão, conforme ilustra a Figura 4.17.  

 
Figura 4.17: Planos obtidos a partir de posições referenciais: a) coroa, b) mesa ortogonal, c) mesa 
inclinada e d) pavilhão.  

As imagens resultantes foram registradas em formato JPEG com resolução de 1280 x 

1024 pixels, com resolução constante de 1 pixel igual a 0,015mm. As condições da 

iluminação ambiente foram mantidas equivalentes em todas as sessões fotográficas, sendo 

feitas na sala com luz apagada e sempre no período matutino.  

Os resultados dessa etapa foram os conjuntos de diversas fotografias tomadas  a partir de 

casa posição referencial das gemas, conforme ilustra a Figura 4.18.   

 
Figura 4.18: Conjuntos de imagens da amostra 21: a) coroa, b) mesa e c) pavilhão.     
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O procedimento completo compreendeu as seguintes etapas:  

• Limpeza das gemas, com álcool hidratado e flanela anti-estática, para eliminação 

de fiapos e sujeira; 

• Colocação da gema no porta-amostra com pinça; 

• Fotografia do pavilhão, ou porção inferior da gema; 

• Conferência de imagens para verificar o registro de todas as facetas;  

• Colocação de suportes em massa plástica modelável e posicionamento da gema no 

porta-amostra;  

• Fotografias da coroa, ou porção superior da gema;  

• Conferência de imagens para verificar o registro de todas as facetas; 

• Leve inclinação da amostra posicionada no suporte, com uso de pinça;  

• Fotografia da mesa. 

As dificuldades encontradas nessa etapa foram relacionadas ao ajuste da iluminação, na 

intensidade aplicada e também no correto direcionamento para refletir todas as superfícies 

presentes na amostra, além da necessidade de evitar sujeira decorrente de poeira, fiapos e 

gordura nas amostras. Foi encontrada uma limitação física do experimento, em função da 

iluminação zenital da lâmpada que gerava áreas de sombra nos casos em que o ângulo de corte 

das facetas era muito alto, acima de 50 graus em reação ao plano da mesa, geralmente nas 

facetas mais próximas ao rondiz. Essas limitações da representatividade das superfícies 

visualizadas em função da superfície total estão discutidas no Capítulo 5, assim como a medida 

do desvio entre a geometria tridimensional e sua representação no plano bidimensional. 

4.2.2 Tratamento de imagens 

A segunda etapa do experimento consistiu na seleção das melhores imagens, tratamento 

por recorte de áreas com excesso de exposição, ajustes de geometria em função de diferença 

de planos focais e sobreposição das imagens das superfícies das gemas, para compor as 

imagens completas a partir das quais se fará a posterior quantificação dos defeitos.  

O procedimento foi realizado com software Adobe Photoshop CS4, usando as ferramentas 

recorte de imagens e sobreposição de layers, com os filtros de adição de imagens lighten e 

multiply. A Figura 4.19 ilustra etapas de sobreposição de seis imagens da amostra 23, tiradas 

na mesma posição, e que irão formar a imagem final da coroa, nesse caso com possibilidade 

de visualização de 100% dessa superfície.   
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Figura 4.19: Exemplo de adição progressiva de imagens da coroa da amostra 23.  

As dificuldades encontradas nessa etapa estiveram ligadas ao recorte de áreas com 

excesso de exposição e ao ajuste manual das diversas camadas que apresentavam campos 

focais diferentes.  

4.2.3 Medição de Áreas 

A terceira etapa do experimento consistiu na medição das áreas de partes das gemas, a 

partir das três imagens finais completas em cada posição referencial: coroa, mesa e pavilhão. 

O procedimento foi realizado com uso do software Quantikov, versão 13.0516, projetado 

no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear/CDTN pelo Professor Lúcio Carlos 

Martins Pinto. O software é utilizado para análise quantitativa de elementos microestruturais 

presentes em diversos tipos de materiais, tendo sido desenvolvido na plataforma Windows™ 

incorporando seus recursos e facilidades conhecidas. Ele foi desenvolvido numa arquitetura 

modular contendo os seguintes módulos: 1) processamento digital de imagens (QtkIMPORT); 

2) quantificação geométrica (Quantikov-MAIN), 3) geração de gráficos (QtkGRAF) e 4) 

hipertexto (QtkAjuda). O módulo QtkIMPORT trabalha com funções para aquisição, realce, 

transformações e segmentação de imagens; o módulo Quantikov-MAIN com métodos de 

obtenção e quantificação de parâmetros geométricos e estereométricos; o módulo QtkGRAF 

com a visualização gráfica e tratamento estatístico das medições e o módulo QtkAjuda 

disponibiliza aos usuários informações sobre todas as operações disponíveis no programa 

(PINTO, 1996). 

Com o uso do software Quantikov, inicialmente, foram tomadas as medidas geométricas 

das gemas para conferência das dimensões com a ferramenta Lenght, seguidas da demarcação 

das áreas com mouse e medição das áreas com a ferramenta Quantify. 
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Os dados obtidos nessa etapa tinham como objetivo verificar a área iluminada nos planos 

das gemas versus eventuais áreas de sombra onde não será possível fazer a avaliação, 

conforme ilustra a Figura 4.20, a partir de imagens da amostra 09.  

 
Figura 4.20: Exemplo das áreas medidas, em vermelho: a) medida total da gema, b) área da mesa, c) 
área de sombra na coroa, d) segunda área de sombra na coroa.  

As relações entre as áreas medidas podem ser vistas na Equação 4.1, onde ac é a área da 

coroa, am é a área da mesa, at a área total da gema e ap área do pavilhão.  

        (4.1) 

O resultado da medição em cada gema foi expresso em termos percentuais da área total 

visualizada, conforme apresentado na Equação 4.2, onde ac é a área da coroa, acs a soma das 

áreas de sombra na coroa, ap é a área do pavilhão, aps a soma das áreas de sombra no pavilhão, 

e am é a área da mesa.  

              (4.2) 

Outro fator considerado foi a diferença na medida aparente de um determinado defeito na 

fotografia, que apresenta desvios de seu tamanho real de acordo com a perspectiva observada, 

como ilustra a Figura 4.21.  

 
Figura 4.21: Medidas planificadas na Amostra 10.  
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A diferença do volume na geometria tridimensional e sua área em um plano bidimensional 

foi avaliada com métodos trigonométricos e os valores obtidos foram posteriormente 

considerados como um fator de ajuste do desvio causado pela planificação, apresentado na 

seção 5.3.1 - Influência da planificação.  

4.2.4 Medição de Defeitos 

A etapa final do experimento consistiu na inspeção visual das amostras em conjunto com 

a análise via software de processamento digital de imagens para identificação e medição dos 

defeitos encontrados em cada amostra.    

Para validação da metodologia adotada nesta tese, foram inicialmente realizados ensaios 

com diamantes lapidados, cujo processo de avaliação é bem conhecido. Esses ensaios a 

princípio permitiram verificar a aplicabilidade da técnica de observação de defeitos via 

imagens também nessas gemas, porém com a necessidade de ajustes adicionais na iluminação 

em função da maior refletividade desse material. Os ensaios permitiram observar que o 

modelo de avaliação de diamantes não poderia ser transposto para o caso das gemas em 

estudo, em função das diferenças nos tamanhos das gemas, na magnificação a ser empregada, 

na quantidade e natureza das características superficiais encontradas. Esses fatores apontaram 

para a necessidade de elaboração de uma classificação dos defeitos específica para este 

trabalho, adaptada a partir do modelo de avaliação do polimento de diamantes, e que será 

descrita detalhadamente na seção 5.2 – Classificação de Defeitos.  

Em relação à magnificação, o tamanho na ordem de dezenas de milímetros das amostras de 

quartzo levou à adoção da inspeção a olho nu em conjunto com lupa de dez aumentos, usada 

exclusivamente na avaliação dos diamantes da ordem de milímetros.  

Em relação à quantidade, foram encontradas significativamente mais características nas 

amostras de quartzo do que nas amostras de diamante, que podem ser explicados por diversos 

motivos: seja pelo sistema tribológico envolver mais variáveis, pela maior precisão envolvida 

no processo de lapidação de diamantes, ou mesmo pela maior área das gemas de cor, que 

aumenta a probabilidade de ocorrência dos defeitos.  

Algumas características observadas nos quartzos podem ser visualizadas na forma de 

arranhões, linhas de polimento, fraturas que alcançam a superfície, poros ou cavidades, abrasão 

levando a microfraturas e lascamento nas arestas, e também em pseudodefeitos, como fiapos e 
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manchas de sujeira. Como forma de identificar os diferentes defeitos encontrados, foram 

elaboradas as notações formais representativas de cada classe, apresentadas na Figura 4.22.  

 
Figura 4.22: Notações adotadas para apontar características: a) arranhão, b) linhas, c) trinca, d) poros, 
e) abrasão na aresta, f) opacidade, g) lascamento na aresta, h) desvio de planicidade.  

A notação adotada para arranhões consistiu em linhas retas de tamanho aproximado ao 

arranhão, assim como as linhas de polimento, neste caso marcadas de forma paralela entre si. 

As notações para trincas apresentam uma descontinuidade para diferenciá-las dos arranhões, 

assumindo um perfil em z. Os poros foram anotados em forma de nuvens de pontos diminutos 

ou um ponto maior. As abrasões na aresta foram anotadas em forma de zigue-zague sobre a 

área desgastada, enquanto as áreas com opacidade na superfícies foram circuladas com formas 

arredondadas. Lascamentos nas arestas foram marcadas em v e as áreas de desvio de 

planicidade foram contornadas com formas agudas.  

A etapa final de medição de defeitos consistiu então na visualização das características 

presentes na superfície das gemas a partir das imagens digitais em cada vista com 

magnificação de 8x, em paralelo à observação a olho nu para comparação. Essa inspeção foi 

feita com uso do software Quantikov e as características encontradas foram identificadas e 

anotados com mouse e ferramenta Pencil nível 3.  

Ao final da observação de cada parte, foi gerado o relatório da quantificação dos defeitos 

apontados com o comando Quantify, conforme ilustra a Figura 4.23 com o resultado das 

medições na amostra 07, com destaque para os dados mais significativos para o presente 

estudo: área total dos defeitos em milímetros quadrados e quantidade total de defeitos 

apontados, mostrado na figura como número de objetos.  
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Figura 4.23: Relatório Quantikov.  

O procedimento detalhado compreendeu as seguintes etapas, para cada vista:  

• Abertura do arquivo jpg no software Quantikov; 

• Verificação da escala da imagem com ferramenta Length; 

• Seleção de ferramenta Pencil, tamanho 3; 

• Marcação de defeitos de acordo com notações, com cursor do mouse; 

• Salvamento de arquivo jpg da gema com respectivos defeitos marcados; 

• Zerar variáveis do software com comando Σ=0; 

• Binarizar imagem com comando Binary Image; 

• Quantificar defeitos marcados com comando Quantify;  

• Obter resultados de área e quantidade de defeitos e lançar em planilha; 

• Importar foto da gema com defeitos na tela Report; 

• Salvar Report. 

Cada amostra foi medida três vezes, para a geração de réplicas do experimento e os 

resultados completos das medições realizadas em cada amostra em termos de quantidade e 

área dos defeitos estão apresentados no Anexo 1.   

A classificação dos defeitos encontrados e discussão dos mecanismos de abrasão que os 

geraram estão apresentadas como resultado da pesquisa, no Capítulo 5.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Este capítulo apresenta inicialmente a classificação dos defeitos observados, e relaciona 

mecanismos de desgaste à superfície das gemas lapidadas. Em seguida, apresenta limitações 

encontradas no problema estudado e as respectivas simplificações promovidas. Por fim, são 

apresentados resultados alcançados com o método experimental proposto de avaliação de 

defeitos em gemas lapidadas por meio de imagens.  

 

5.1 Classificação de Defeitos 

No problema proposto, a avaliação da qualidade dos quartzos facetados depende da 

experiência do observador para tomar a decisão de classificar as características encontradas 

como defeitos ou não. A identificação das características que se deseja medir é uma parte 

fundamental da inspeção visual. Nesse campo do conhecimento, segundo ZHANG e demais 

autores (2006), defeitos em imagens segmentadas são reconhecidos pelo observador humano 

por particularidades difíceis de se definir cientificamente.  

A análise de outras gemas como os diamantes e safiras permitiu observar o efeito dos 

diferentes sistemas tribológicos envolvidos na lapidação e o resultado final da superfície 

desses materiais, conforme explicado na seção 3.2.3. Foram observadas nos diamantes 

superfícies com características diferentes das safiras e dos quartzos, com a presença de alguns 

poros e poucas linhas de polimento. As safiras observadas apresentaram muitas linhas na 

direção do disco, que podem ser visualizadas na Figura 5.1, possivelmente resultantes de um 

polimento menos cuidadoso.  

 
Figura 5.1: Visualização de defeitos: a) safira, amostra 28 e b) diamante, amostra 31.    
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Ficou clara a diferença observada entre a variedade e quantidade dos defeitos encontrados 

nos quartzos e a necessidade de elaboração de uma classificação de defeitos específica para 

este trabalho, pois a normalização atual de qualidade da lapidação de diamantes não atenderia 

ao problema. No sistema de graduação dos diamantes, a avaliação de polimento se refere à 

qualidade da superfície como resultado do processo de polimento ou de defeitos surgidos após 

a conclusão desse processo (GILLEN et al, 2005).  

Alguns dos defeitos encontrados nos diamantes foram também observados nos quartzos, 

conforme pode-se observar nas Figuras 5.2 e 5.3, mas alguns são típicos do material e do 

processo de polimento dessa gema, que é diferente do empregado em quartzo. No estudo 

conduzido foi possível verificar a princípio que a lapidação de quartzos apresentava 

significativamente mais dessas características do que as outras gemas, na forma de arranhões, 

linhas de polimento, fraturas que alcançam a superfície ou poros, ou mesmo pseudodefeitos 

como fiapos e sujeira.  

 
Figura 5.2: Características do polimento de diamantes (adaptado de GILLEN et al, 2005).  

 
Figura 5.3: Características do polimento de quartzo. 
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Os defeitos presentes nas amostras de quartzo foram identificados e agrupados de acordo 

com a sua natureza em quatro categorias, apresentadas na Tabela 5.1. As características 

encontradas estão apresentadas em detalhes na próxima seção, com visualização de exemplos 

capturados em segmentos quadrados de 128 x 128 pixels, que na escala utilizada representam 

aproximadamente uma área de 2 x 2 mm.  

Tabela 5.1: Categorias dos defeitos encontrados.  

Categorias Características 

Defeitos do polimento Linhas paralelas de polimento, arranhões ou linha isolada aparente, 
desvios de planificação, lascamento nas arestas e embaçamento. 

Defeitos internos do material Trincas, fraturas, poros e inclusões. 

Defeitos posteriores Arranhões e lascamentos. 

Pseudo-defeitos Manchas de líquido ou gordura, fiapos de tecido.  

5.1.1 Defeitos do polimento 

A primeira categoria envolve os defeitos envolvidos no processo de lapidação 

propriamente dito: arranhões, linhas paralelas de polimento, desvios de planificação e 

opacidade da superfície, que podem ser visualizados na Figura 5.4.  

 
Figura 5.4: Exemplos de defeitos de polimento: a) arranhões, b) linhas de polimento, c) desvio de 
planificação, d) opacidade.    
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As linhas paralelas aparentes são um defeito decorrente do erro no processo sequencial 

de diminuição da rugosidade da superfície. Nas etapas iniciais da lapidação, os abrasivos mais 

grossos promovem a remoção de material na propagação de trincas e lascamento decorrentes 

do rolamento e indentação das partículas abrasivas no processo a três corpos, resultando na 

superfície característica ondulada, conforme apresentado no capítulo 3.2.3. As etapas 

seguintes procuram diminuir o tamanho dos picos e vales então gerados, até a fase em que não 

são mais visualizados a olho nu. Quando alguma parte da faceta fica inacessível em uma 

determinada etapa, e sua rugosidade não é diminuída, ela permanece arranhada com as linhas 

características nos processos subsequentes, que retiram cada vez menos material.  

Os arranhões ocorrem no processo de polimento quando uma partícula abrasiva isolada 

maior ou mais dura do que a média fica indentada no disco e promove um risco mais 

profundo na superfície, o que inviabiliza sua remoção nas etapas posteriores. Arranhões que 

podem ser causados após a lapidação por agentes externos serão apresentado na seção sobre 

defeitos posteriores.  

Os desvios de planificação são causados por uma eventual movimentação da gema no 

contato com o disco que gera um abaulamento do plano da faceta e cria uma superfície que 

não pode ser acessada no momento do polimento, podendo ficar então opaca. Esse desvio foi 

observado principalmente nas extremidades das facetas.  

A opacidade na superfície pode ser visualizada na presença de diversos arranhões 

associados à velocidade do disco de polimento e do consequente aquecimento da gema, no 

mesmo caso das marcas de facetas queimadas visualizadas nos diamantes, ou pode ser uma 

abrasão indesejada no processo de polimento pela contaminação de abrasivos mais grosseiros 

em uma determinada etapa.  

5.1.2 Defeitos internos do material 

A segunda categoria relaciona os defeitos internos do material que atingem a superfície das 

gemas e não podem ser removidos no processo de lapidação, se tornando aparentes na 

superfície, como trincas e fraturas, poros e inclusões, ilustradas na Figura 5.5. As trincas podem 

ser decorrentes de fraturas pré-existentes que não foram eliminadas na etapa da serra, ou que se 

expandiram no aquecimento promovido pelo contato com o disco. Poros podem ser inclusões 

de fase líquida, sólida ou gasosa previamente presentes no material e que se tornam expostas no 

processo de lapidação, danos superficiais decorrentes do processo de desgaste como as fraturas 
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hertzianas em forma de cone (HARTLEY e WILSHAW, 1973), trincas medianas na direção da 

indentação de uma partícula abrasiva (TELLIER e BENMESSAOUDA, 1984) ou ainda 

microcavidades características da cristalização do quartzo (GUZZO, 2008).  

 
Figura 5.5: Defeitos internos: a) trincas e b) poros.   

5.1.3 Defeitos posteriores  

A terceira categoria diz respeito aos defeitos ocasionados após o processo de lapidação, 

como arranhões, abrasão, lascamento e microfraturas nas arestas, ilustrados na Figura 5.6. 

Essas características são alheias ao processo produtivo, mas estarão presentes na avaliação de 

gemas lapidadas encontradas no mercado, que muitas vezes são armazenadas ou manuseadas 

de forma incorreta.  Os arranhões podem ser causados pela extremidade pontiaguda de uma 

gema de maior dureza, por uma pinça, ou mesmo pelo contato com material abrasivo presente na 

atmosfera, no caso de gemas de menor dureza. Podem ser confundidos com arranhões do 

processo de polimento e uma forma de diferenciação pode ser pela direção do arranhão, pois 

normalmente os gerados no processo de lapidação são retilíneos, enquanto os posteriores tendem 

a ser em forma curva.   

 
Figura 5.6: Defeitos posteriores: a) arranhões, b) abrasão nas arestas e c) lascamento. 
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Abrasão e microlascamentos posteriores podem ser analogamente causados no choque 

com outras gemas, gerando fraturas principalmente nas arestas ou em quedas de maior altura, 

que normalmente resultam em trincas e lascas maiores.  

5.1.4 Pseudodefeitos  

A categoria final de características encontradas foi a de pseudodefeitos, indesejáveis na 

observação das superfícies e que obviamente não foram considerados, mas difíceis de evitar. 

Foram observados principalmente gordura manual ou remanescente da massa de fixação das 

gemas, manchas de álcool e fiapos das flanelas antiestáticas utilizadas na limpeza, conforme 

ilustra a Figura 5.7. 

As manchas podem ser confundidas com opacidade na superfície ou com arranhões 

paralelos que atravessam mais de uma faceta. Sua correta classificação não pode ser feita 

apenas pelas imagens, sendo necessário promover observação direta nas gemas para 

conferência, após nova limpeza, associada ao aumento na magnificação na observação com 

microscópio. Um indício visual da contaminação com massa de suporte é a aparente simetria 

em relação à aresta.  

 
Figura 5.7: Pseudo defeitos: a) poeira e manchas e b) fiapos.  

A limpeza dos fiapos durante a observação foi feita com pincel de cerda macia ou sopro, 

mas ainda assim foi possível localizar alguma dessas características em várias fotografias. Nas 

imagens, os fiapos podem ser diferenciados dos arranhões curvos provenientes de defeitos 

posteriores pela presença de sombra, facilmente observada.  
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5.2 Considerações Iniciais 

A partir das limitações encontradas nos primeiros ensaios, foram promovidas simplificações 

no problema proposto: a menor variação do tamanho das amostras, para padronização da escala 

de magnificação e a condução da análise exclusivamente em gemas facetadas, para padronizar a 

quantificação da área capturada. 

5.2.1 Simplificações do modelo 

A padronização do tamanho foi adotada com resolução fixa em 8 aumentos em todas as 

imagens, o que possibilita comparar diretamente os resultados das medições. A escala fixa 

permitia o registro no limite superior do campo de visão no equipamento utilizado, em 20 x 

20 mm, o que permite a observação da maior parte do material comercialmente empregado 

em joias. No limite inferior, foram conduzidos ensaios em gemas de até 1mm, que permitiram 

destacar os defeitos para análises similares, com adoção de maior magnificação para 20 ou 40 

aumentos, conforme pode-se observar na Figura 5.8.  

 
Figura 5.8: Exemplo da visualização de defeitos nas amostras 28 e 29.  

A Figura 5.8 também permite observar diversas facetas em uma mesma posição fixa de 

iluminação, e como a captura da área de cada faceta individual assim visualizada pode ser feita de 

forma direta. Essa característica ilustra a opção pela análise exclusivamente em gemas 

facetadas, que permite calcular as distorções na medição dos defeitos nos planos com 

métodos trigonométricos a partir da medição da área completa visualizada.   

Foi observada dificuldade adicional na etapa de fotografia, relacionada ao excesso de 

iluminação. Esse efeito era gerado por dois motivos: na captura de imagens de gemas de menor 
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saturação de cor, ou devido ao estilo de lapidação que produzia maior reflexão de luz na direção 

da observação. Em alguns casos, foi inviável eliminar os reflexos advindos da reflexão total 

interna, que impossibilitavam a observação de partes das gemas, conforme ilustra a Figura 5.9.  

 
Figura 5.9: Exemplos de imagens com excesso de iluminação.   

Ajustes para contornar essas dificuldades envolveriam maiores variações nas condições de 

iluminação, com uso de lâmpadas de menor tamanho e luminosidade, e suportes para isolar 

determinadas partes, não adotadas em função do prazo disponível para a finalização da pesquisa.  

Essas limitações levaram à eliminação de mais gemas do banco de amostras, que na etapa 

final foi novamente reduzido, de 19 gemas para as 12 relacionadas na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2: Banco de amostras final.  

# Amostra Código Comprimento  Largura Altura 
Total 

      mm mm mm 

1 7 OVBR_AME_M 17,9 14,0 8,9 

2 8 OVBR_AME_P 13,9 9,9 7,3 

3 9 OVSTEP_AME 15,9 12,0 8,0 

4 12 OVBR_CIT_M 13,8 11,9 7,2 

5 13 RDBR_AME_G 15,0 15,0 9,8 

6 14 RDBR_AME_M 12,2 12,5 9,0 

7 15 RDBR_AME_P 9,9 9,9 6,9 

8 17 TR_FUME 14,9 15,1 9,1 

9 19 TR_RAD_AME 13,2 12,8 8,0 

10 21 RETX_AME 13,5 9,8 7,0 

11 22 RETLOS_AME 13,4 9,7 5,7 

12 23 OCTO_AME_1 13,5 9,7 6,0 
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5.2.2 Erros experimentais 

Esta seção tem como objetivo verificar os erros envolvidos nos procedimentos 

experimentais propostos, assim como a influência das simplificações promovidas.  

Foram considerados os erros relacionados às seguintes etapas: erro na medição das áreas, 

erro decorrente da não visualização das áreas de sombra e erro na medição dos defeitos.  

Para o conhecimento do erro nas medições das áreas a partir das imagens, conforme 

explicado na seção 4.2.3, as medidas das gemas em milímetros quadrados foram organizadas 

na Tabela 5.3. Na Tabela, Ctotal é a medida da área visualizada no perímetro da gema a partir 

da posição referencial da coroa, Cmesa é a medida da área da mesa a partir da mesma posição, 

Cs1 e Cs2 são áreas de sombra na Coroa, medidas separadamente, Cmed é igual a Ctotal 

menos Cmesa, Cs1 e Cs2, o que equivale à medida observada da Coroa, menos a área da mesa 

e das áreas de sombra. Analogamente, Ptotal é a medida da área visualizada do perímetro da 

gema a partir da posição referencial do pavilhão, Ps1 e Ps2 são áreas de sombra no Pavilhão, 

medidas separadamente, Pmed é igual a Ptotal menos Ps1 e Ps2, o que equivale à medida 

observada do Pavilhão, menos as áreas de sombra. As medidas %med são tomadas a partir das 

relações entre o Ctotal e Cmed, e Ptotal e Pmed, em termos percentuais.  

Tabela 5.3: Áreas medidas na Coroa e Pavilhão.  

 COROA PAVILHÃO C/P 

 C 
total 

C 
mesa Cs1 Cs2 Cmed % 

med 
P  

total Ps1 Ps2 Pmed % 
med 

% 
 c ~ p  

 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 % mm2 mm2 mm2 mm2 % % 

7 203,39 59,43 17,86 0,00 126,10 87,59 197,63 49,36 2,87 145,40 73,57 102,91 

8 121,11 33,13 2,23 1,53 84,21 95,72 122,19 11,48 0,00 110,71 90,60 99,12 

9 150,88 47,88 9,21 3,15 90,64 88,00 151,29 36,80 0,00 114,49 75,68 99,73 

12 127,91 49,27 1,92 4,31 72,41 92,08 128,05 31,31 3,92 92,82 72,49 99,89 

13 174,91 45,85 0,99 1,14 126,94 98,36 173,57 32,61 1,81 139,15 80,17 100,77 

14 121,02 28,20 2,79 0,00 90,03 96,99 119,55 43,55 0,00 76,00 63,57 101,23 

15 80,68 20,45 0,00 0,00 60,23 100,00 80,18 28,06 0,00 52,12 65,00 100,62 

16 123,40 33,63 2,89 2,38 84,51 94,14 122,61 52,30 0,00 70,31 57,34 100,64 

17 158,42 8,81 0,00 0,00 149,61 100,00 155,48 51,48 0,00 104,00 66,89 101,89 

18 139,57 35,76 2,85 0,00 100,96 97,26 136,93 50,98 0,00 85,95 62,77 101,93 

19 120,02 66,22 0,00 0,00 53,81 100,00 112,81 15,93 0,00 96,88 85,88 106,39 

21 130,66 9,13 2,57 0,83 118,13 97,20 126,61 31,10 0,00 95,51 75,44 103,20 

22 130,11 9,55 5,59 0,00 114,97 95,36 128,79 7,58 0,85 120,36 93,45 101,02 

23 128,18 37,22 0,00 0,00 90,96 100,00 123,24 34,50 0,00 88,74 72,01 104,01 

      95,91     73,92 101,67 
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As medidas Ctotal e Ptotal são duas observações da mesma área, referentes ao mesmo 

perímetro observado a partir de duas posições referenciais, com erro médio de 1,67±1,9% 

conforme aponta a última coluna C/P, em termos percentuais.   

Em relação aos erros decorrentes das áreas de sombra, que impediriam a visualização 

dos defeitos presentes, pode-se verificar a partir dos dados tabulados que a porção visível nas 

Coroas foi em média 95,9±4,2% e no Pavilhão 73,9±10,7%. O percentual de visualização nas 

coroas foi mais alto porque nessa parte das gemas os ângulos de corte não superam 30 graus, 

o que facilita a iluminação direcional aplicada. Isso não ocorre nos pavilhões, cujas áreas de 

sombra foram quase sempre localizadas nas áreas próximas ao rondiz, nas facetas similares 

com ângulos acima de 50 graus. Essas facetas têm menor impacto na aparência das gemas e 

podem ficar até mesmo escondidas na posterior cravação em uma joia, o que diminui a 

influência de um percentual mais baixo de visualização nos pavilhões. Dessa forma, as áreas 

visualizadas de forma parcial (acima de 75%) foram consideradas representativas das 

superfícies observadas, e usadas no modelamento do problema, sendo desprezado o erro 

proveniente das áreas não observadas.  

A abordagem para verificação do erro na medição dos defeitos foi a condução dos 

ensaios com duas réplicas em cada posição, conforme ilustra a Tabela 5.4, com os dados de 

quantidade e área absoluta dos defeitos nas coroas.  

Tabela 5.4: Medidas dos defeitos nas Coroas.  

                   Quantidade Área absoluta (mm2) 

Amostra C1 C2 C3 Médias C1 C2 C3 Médias 

7 26 26 34 28,7 ±4,62 0,9777 0,6513 0,9270 0,852 ±0,176 

8 5 4 4 4,3 ±0,58 0,2036 0,2110 0,1986 0,204 ±0,006 

9 59 62 64 61,7 ±2,52 1,2538 1,2390 1,2749 1,256 ±0,018 

12 12 12 12 12,0 ±0,00 0,2917 0,3057 0,3266 0,308 ±0,018 

13 10 6 7 7,7 ±2,08 0,3923 0,3058 0,3196 0,339 ±0,046 

14 42 30 31 34,3 ±6,66 0,9633 0,7426 0,8234 0,843 ±0,112 

15 20 42 44 35,3 ±13,32 0,6214 0,8811 1,0933 0,865 ±0,236 

17 10 14 17 13,7 ±3,51 0,3502 0,2819 0,3291 0,320 ±0,035 

19 7 10 12 9,7 ±2,52 0,2656 0,2880 0,3275 0,294 ±0,031 

21 36 19 12 22,3 ±12,34 1,2138 1,0770 0,7949 1,029 ±0,214 

22 30 20 20 23,3 ±5,77 1,1251 0,9217 0,8713 0,973 ±0,134 

23 17 34 24 25,0 ±8,54 0,6296 1,0624 0,8044 0,832 ±0,218 
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A análise dos dados mostra inicialmente que algumas medidas apresentaram grandes 

variações entre as observações, como nas amostras 15 e 21, e que os resultados das 

quantidades de defeitos e das áreas de defeitos encontrados são complementares, conforme 

pode-se observar nas Figuras 5.10 e 5.11.  

 
Figura 5.10: Quantidade média de defeitos nas coroas, por amostra.  

 
Figura 5.11: Área média de defeitos nas coroas, por amostra.  

A Figura 5.12 mostra a grande variação na quantidade de defeitos entre as coroas, mesas e 

pavilhões, e permite concluir que não há correlação entre os defeitos encontrados em uma 

parte e outra das gemas.  
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Figura 5.12: Quantidade média de defeitos em cada parte, por amostra.  

A partir desses dados, foram calculadas as médias dos coefiicientes de variação entre as 

medidas nas coroas, mesas e nos pavilhões, para as quantidades médias e para as áreas 

absolutas.  

 
Tabela 5.5: Variações relativas entre as medidas dos defeitos.  

Defeitos medidos Quantidade Área 

 min. max média min. max média 

coroa 0 55 24±15 1 27 14±8 
mesa 0 87 23±25 0 30 30±31 

pavilhão 5 120 24±32 5 135 27±36 

5.2.3 Influência da planificação  

A diferença do volume da geometria tridimensional e sua área em um plano bidimensional 

foi avaliada com métodos trigonométricos. O cálculo do desvio entre a soma das áreas das 

facetas observadas e sua projeção -visualizada a menor e de forma achatada em cada 

fotografia- foi feito em função da altura nas direções de comprimento e largura, conforme 

ilustra a Figura 5.13.  
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Figura 5.13: Representação da projeção das imagens.  

 A área real da superfície ai, aii,...an foi estimada pela distância p da sua projeção, 

visualizada na fotografia como a medida da base do triângulo retângulo formado, de dimensão 

conhecida como a metade do comprimento ou da largura, de acordo com a direção tomada.  

A Tabela 5.6 apresenta as medidas das amostras e o cálculo do desvio proporcional nas duas 

direções, a partir da Equação 5.1, onde pl  é a projeção planificada da superfície na direção da 

largura, h é a altura do pavilhão, tomada à razão fixa de 80% da altura total da gema a, e cl  a 

medida da largura.  

€ 

pl =
cl
2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
2

+ h2
        (5.1) 

Dessa forma, as projeções das superfícies foram então calculadas em 57 a 81% da 

geometria tridimensional na direção do comprimento, com média de 67±7%, e de 53 a 80% 

na direção da largura da gema, com média de 60±5%.  

Tabela 5.6: Medidas gerais e desvios da planificação nas direções de comprimento e largura.    

Amostra Altura  Comprimento Projeção c  Desvio c Largura Projeção l Desvio l 

 mm mm mm % mm mm % 

7 8,9 17,9 12,62 71% 14,0 11,3 62% 

8 7,3 13,9 10,08 69% 9,9 8,8 56% 

9 8,0 15,9 11,28 70% 12,0 10,0 60% 

10 7,9 16,0 11,24 71% 12,0 9,9 60% 

11 8,9 19,8 13,31 74% 14,7 11,5 64% 

12 7,2 13,8 9,97 69% 11,9 9,3 64% 

13 9,8 15,0 12,34 61% 15,0 12,3 61% 
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14 9,0 12,2 10,87 56% 12,5 11,0 57% 

15 6,9 9,9 8,49 58% 9,9 8,5 58% 

16 8,9 12,4 10,85 57% 11,0 10,5 53% 

17 9,1 14,9 11,76 63% 15,1 11,8 64% 

18 9,2 14,5 11,71 62% 14,0 11,6 61% 

19 8,0 13,2 10,37 64% 12,8 10,2 62% 

20 6,9 19,0 11,74 81% 11,0 8,8 62% 

21 7,0 13,5 9,72 69% 9,8 8,5 57% 

22 5,7 13,4 8,80 76% 9,7 7,5 65% 

23 6,0 13,5 9,03 75% 9,7 7,7 63% 

24 7,1 12,3 9,39 65% 9,0 8,4 54% 

25 8,4 15,8 11,53 69% 11,9 10,3 58% 

26 0,9 2,4 1,50 80% 2,4 1,5 80% 

27 1,7 2,4 2,08 58% 2,4 2,1 58% 

28 1,6 2,4 2,00 60% 2,4 2,0 60% 

29 1,3 2,1 1,67 63% 2,1 1,7 63% 

30 3,2 5,3 4,12 64% 3,9 3,7 53% 

31 4,3 6,0 5,24 57% 6,0 5,2 57% 

   AVG 66,5%  AVG 60,4% 

   STD 7,2%  STD 5,4% 

O valor médio de 63,5% entre as duas direções foi então considerado na quantificação dos 

defeitos, e tomado como fator de ajuste do desvio causado pela planificação da área observada 

na fotografia. No cálculo final, os valores encontrados foram multiplicados por esse índice de 

correção fixo de 1,57 ou 100/63,5, para aproximação da área real dos defeitos existentes.  

A distorção na medida dos defeitos das Mesas pode ser tomada pela razão entre a medida 

do desvio das medidas nas Mesas Inclinadas e nos planos vistos na posição ortogonal, 

medidos sem distorção. O valor médio encontrado foi de 96,90, que representa um desvio 

negativo de -3,1% ±2,4%, conforme dados da Tabela 5.7. Este valor ficou próximo do erro 

nas medições e portanto sua influência na visualização dos defeitos não foi considerada. 

Tabela 5.7: Desvio da medida das Mesas em duas posições.     

Amostra	 Mesa ortogonal Mesa Inclinada Distorção 

	 mm mm % 
7 59,43 56,00 94,24 

8 33,13 32,90 99,30 

9 47,88 47,15 98,48 

12 49,27 48,96 99,36 
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13 45,85 43,81 95,56 

14 28,20 26,85 95,23 

15 20,45 19,08 93,31 

16 33,63 32,29 95,99 

17 8,81 8,70 98,74 

18 35,76 35,43 99,05 

19 66,22 62,53 94,44 

21 9,13 9,01 98,66 

22 9,55 9,56 100,05 

23 37,22 35,04 94,14 

  AVG 96,90 

  STD 2,4 

  VAR 5,7 

Considerando os resultados obtidos nos cálculos apresentados, os erros associados ao 

procedimento experimental foram organizados em conjunto na Tabela 5.8.  

Tabela 5.8: Etapas e erros associados. 

Etapas Causa do  Erro abordagem Partes 
referenciais  

% 
conhecido 

Erro % 
associado  

Coroas 95,91 ± 4,2 0,11 ~ 8,29 

Pavilhão 73,92 ± 10,7 15,38 ~ 36,78 Tratamento 
de imagens 

Não visualização 
de áreas de sombra 

Medição direta 
da área via 
software 

Mesas 100 0 

Coroa/Pavilhão 100 1,67 ± 1,9 Distorção na 
medição  

Comparação 
ente medições 
diretas Mesa 100 -3,1 ± 2,4 

Comprimento 67,7 ± 7 32,3 ± 7 
Medição 
de áreas 

Influência da 
planificação Trigonométrica 

Largura 60 ± 5 40 ± 5 

Coroas - 24 ± 15 

Mesas - 23 ± 25 
Coeficiente de 
Variação das 
Quantidades 

Pavilhões - 24 ± 32 

Coroas - 14 ± 8 

Mesas - 30 ± 31 

Medição 
de defeitos 

Diferença entre 
medições 

Coeficiente de 
Variação das 
Áreas 

Pavilhões - 27 ± 36 
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5.3 Qualidade da Lapidação  

O método de inspeção visual empregado neste trabalho foi adaptado a partir do método 

tradicional de avaliação de diamantes, com a colaboração do Eng. MSc. Luiz Antonio Gomes 

da Silveira, gemólogo do Laboratório GemLab em Belo Horizonte/MG. Nesse método, a 

soma das características identificadas tem como resultado final a classificação do acabamento 

em quatro categorias, de fraco a excelente, conforme ilustra a Figura 5.14. 

  
CHECK-LIST PARA INSPEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE ACABAMENTO 

  
A ser aplicado em gemas sem inclusões visíveis com lupa de 10x. 
As seguintes características devem ser avaliadas adicionalmente. 

  
C Características internas 0 1 2 3 SOMA 

C1 Rondiz      

1 pequena parte não-polida      

2 bearded girdle      

3 pit      

4 cavidade      

C2 Culaça, Point, Quilha      

1 danificada      

2 bruto      

C3 Coroa e pavilhão      

1 face natural ou faceta extra      

2 linha de crescimento      

3 arranhão      

4 pit em faceta      

5 pit em aresta      

6 abrasão em aresta      

7 faceta queimada      

       

       
P Polimento      

1 sem linhas de polimento   muito bom  

2 poucas linhas de polimento (em até 2 facetas) bom   

3 muitas linhas de polimento   médio   

4 linhas de polimento afetam brilho  fraco   

Total de deduções vs denominações 0 a 3 3 a 6 6 a 12 > 12 

 excelente bom médio fraco 

Resultado      

 Acabamento (Finish)      

 Polimento        

 Simetria        

         

Figura 5.14: Folha de classificação dos defeitos na lapidação de diamantes. Fonte: GemLab 
Gemologia e Engenharia Mineral Ltda.  



 123 

Esse método está direcionado à contagem das poucas características presentes nas 

superfícies dos diamantes, considerando a presença de até uma dúzia de defeitos, o que foi 

largamente ultrapassado em alguns dos quartzos observados.  

O software de análise de imagens empregado neste trabalho permitiu analisar, além da 

quantidade dos defeitos, também a soma de suas áreas em relação à superfície total observada. 

Essa medida foi chamada percentual relativo de defeitos.  

O experimento obteve como resultados a quantidade média de defeitos Qm, e o percentual 

relativo de defeitos D%, apresentados já com o fator de ajuste na Tabela 5.9.  

Tabela 5.9: Resultados consolidados das medições: quantidades, áreas medidas e áreas relativas.  

 Coroas Mesas Pavilhões Totais 

# Q área D% Q área D% Q área D% Qm soma 
áreas D% 

  mm2 %  mm2 %  mm2 %  mm2 % 

7 28,7 0,852 0,68 8,0 0,809 1,44 74,3 3,730 2,57 111,0 5,391 7,36 

8 4,3 0,204 0,24 12,3 0,029 0,09 44,7 1,220 1,10 61,3 1,453 2,25 

9 61,7 1,256 1,39 9,7 0,297 0,63 32,0 0,854 0,75 103,3 2,407 4,34 

12 12,0 0,308 0,43 11,0 0,441 0,90 17,0 0,559 0,60 40,0 1,308 3,03 

13 7,7 0,339 0,27 2,7 0,141 0,32 83,7 2,881 2,07 94,0 3,361 4,18 

14 34,3 0,843 0,94 13,0 0,663 2,47 30,7 2,558 3,37 78,0 4,064 10,63 

15 35,3 0,865 1,44 17,7 0,452 2,37 11,3 1,022 1,96 64,3 2,339 9,06 

17 13,7 0,320 0,21 2,3 0,015 0,17 6,7 0,277 0,27 22,7 0,612 1,03 

19 9,7 0,294 0,55 1,3 0,005 0,01 12,7 0,447 0,46 23,7 0,746 1,59 

21 22,3 1,029 0,87 3,3 0,042 0,46 33,3 0,701 0,73 59,0 1,772 3,25 

22 23,3 0,973 0,85 0,0 0,000 0,00 50,3 1,757 1,46 73,7 2,729 3,62 

23 25,0 0,832 0,91 40,0 0,414 1,18 37,7 1,451 1,64 102,7 2,697 5,86 

As quantidades de defeitos encontrados por amostra podem ser visualizadas graficamente 

na Figura 5.15, e as faixas percentuais na Figura 5.16.  
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Figura 5.15: Quantidade de defeitos por amostra em ordem crescente.  

 
Figura 5.16: Área relativa de defeitos em ordem crescente. 

Para avaliação inicial da qualidade, as gemas foram classificadas paralelamente de acordo 

com a quantidade (Qm) e a área relativa dos defeitos (D%), em faixas que correspondem aos 

percentis de até 33,33%, de 33,3% a 66,66% e acima de 66,67%. Essa descrição quantitativa 

ficou então distribuídas em três faixas, de acordo com a Tabela 5.10.  

Tabela 5.10: Faixas de classificação de quantidade Q e área relativa de defeitos, D%.   

Q Faixas D% Faixas 
1 <  60,56 I <  3,17% 

2 >  60,57 ~  83,33  <  II >  3,18%  ~  4,84%  <  

3 >  83,34 III >  4,85% 
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Para a avaliação final do polimento dos quartzos, foi adotada uma abordagem similar ao 

método tradicional de avaliação do polimento dos diamantes, que organiza a quantidade de 

defeitos presentes em cinco categorias, de Ruim a Excelente, conforme anteriormente apresentado 

na Tabela 3.1. Na avaliação da qualidade então proposta, os resultados obtidos foram também 

distribuídos em 5 categorias, de acordo com as relações apresentadas na Tabela 5.11.  

Tabela 5.11:  Relações entre os parâmetros medidos e categorias finais de avaliação.  

 A B C D E 

1 / I 1 / II 1 / III - - 

- 2 / I 2 / II 2 / III - Qm / D% 

- - 3 / I 3 / II 3 / III 

Como resultado, a Tabela 5.12 apresenta a distribuição final dos defeitos em cinco 

categorias a partir da relação entre as classificação quantitativa entre os parâmetros 

quantidade e área relativa dos defeitos.  

Tabela 5.12: Classificação final dos defeitos a partir das relações quantitativas Q/D%.  

Amostra Q Faixas D% Faixas Avaliação Final 

17 22,7 1 1,03 I A 
19 23,7 1 1,59 I A 
8 61,3 2 2,25 I B 

12 40,0 1 3,03 I A 
21 59,0 1 3,25 II B 
22 73,7 2 3,62 II C 
13 94,0 3 4,18 II D 
9 103,3 3 4,34 II D 

23 102,7 3 5,86 III E 
7 111,0 3 7,36 III E 

15 64,3 2 9,06 III D 
14 78,0 2 10,63 III D 

As figuras 5.17 a 5.21 ilustram as gemas do banco de amostras classificadas de acordo com 

essas faixas, e distribuídas em cinco categorias, de A a E, em ordem decrescente da qualidade.   
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Figura 5.17: Amostras classificadas na categoria A. 

 
Figura 5.18:  Amostras classificadas na categoria B.  

 
Figura 5.19:  Amostra classificada na categoria C.  
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Figura 5.20:  Amostras classificadas na categoria D.  

 
Figura 5.21:  Amostras classificadas na categoria E.  
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Como resultado final, a métrica desenvolvida conjugou os dois resultados, distribuídos em 

faixas, que analisados em conjunto resultaram em cinco categorias, de inferior a superior. Essa 

distribuição em faixas é propositalmente análoga à empregada na avaliação de diamantes, onde 

as gemas são visualmente inspecionadas parte a parte, para localizar a presença das possíveis 

características, e sua quantidade leva à uma determinada classificação. Na prática cotidiana do 

instituto que desenvolveu esse método, o GIA, a avaliação final é alcançada quando há 

consenso entre os resultados de diferentes avaliadores, em ambiente controlado e empregando 

metodologia padrão. Para calibração desse método foram realizados amplos testes de 

observação com iluminação e condições de visualização padronizada em centenas de diamantes 

com proporções comparáveis, mas diferentes em suas categorias de polimento e simetria, para 

determinar a relação entre o acabamento e a avaliação da qualidade geral da lapidação, segundo 

GILLEN et al (2005). Desta forma, os pesquisadores descobriram que uma diferença de um 

grau entre os outros aspectos da avaliação da lapidação de um diamante e suas avaliações de 

polimento e simetria não abaixava significativamente a avaliação de um observador treinado e 

não podia ser discernida de maneira confiável a olho nu.  

ZHANG e colaboradores (2006) concluíram que a taxa de acerto na classificação 

promovida por um operador humano varia entre 80 a 90%, devido à falta de concentração e 

outros erros subjetivos.  

Em comparação, o sistema aqui apresentado de inspeção e classificação quantitativa pode 

avaliar os defeitos usando um critério mais objetivo e superar variados padrões individuais.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Uma das primeiras conclusões desta tese tinha sido que os sistemas de visão 

computacional associados à microscopia ópticas seriam os mais adequados para análise do 

problema proposto, tanto pela escala da medição desejada, em escala micrométrica antes que 

nanométrica (voltada à visualização de microestruturas); quanto pela acessibilidade futura do 

método, para que a técnica a ser desenvolvida não ficasse restrita aos laboratórios equipados 

com equipamentos de altíssimo custo.  

Em relação aos parâmetros que seriam adotados, viu-se que é necessário o aprofundamento 

no conhecimento do problema estudado para não se incorrer em erros básicos como a medição 

de áreas pouco representativas ou métricas inadequadas. A escolha de parâmetros estatísticos 

tradicionais como o Ra, prioritatiamente empregado, pode não se aplicar ao problema em 

questão, pois a adoção de tais parâmetros parte da presunção que todos os perfis apresentam 

distribuição normal de alturas, mas que algumas superfícies formadas por dois ou mais 

processos sequenciais (o caso da lapidação de gemas) apresentam distribuições superpostas que 

precisam de informações adicionais para sua caracterização. A revisão mostrou que erro 

adicionais decorrentes da escolha de tamanho de amostragem podem atingir 20 a 50% da 

medição de um determinado parâmetro de rugosidade, uma vez que esse é necessariamente a 

imperfeita representação estatística de uma estrutura geométrica de alta complexidade.  

Ao final da etapa de revisão da literatura, poderia ter tomado diferentes caminhos e ter 

sido conduzido de diversas maneiras. Se fosse baseado na medição da superfície com técnicas 

de alta resolução, como STM ou AFM, poderia resultar em dados estatísticos sobre porções 

diminutas das gemas, que não representariam a totalidade das amostras. Conforme mostraram 

os testes básicos de perfilometria conduzidos, os arranhões estão distribuídos de forma 

aleatória e pequenas mudanças na posição das análises resultam em medidas muito diferentes, 

mesmo em uma amostra de 6 por 9 milímetros. Dessa forma não seria alcançada a premissa 

de medir toda a superfície das gemas, mas estimada a qualidade de um todo a partir de 

pequenas seções talvez pouco representativas.  

O trabalho poderia também ter buscado maior ênfase no comportamento tribológico do 

material, e conduzido diferentes testes de desgaste abrasivo seguidos de rugosimetria que 

resultariam em um estudo mais aprofundado nesse campo. No entanto, optou-se por fazer o 

entendimento básico do sistema tribológico envolvido na lapidação do quartzo e das variáveis 
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mais importantes para o problema, a partir da bibliografia encontrada e já disponível. Esses 

estudos auxiliaram na identificação das características presentes nas superfícies estudadas e 

permitiriam promover a classificação dos defeitos encontrados, o que por em si foi um 

resultado inédito, uma vez que o método existente é voltado para o diamante.   

A ênfase desta tese foi desenvolver um método de avaliação da qualidade da lapidação 

que fosse posteriormente aplicável na prática dos laboratórios gemológicos que atuam 

cotidianamente na avaliação de gemas, fora do contexto dos laboratórios de pesquisa 

acadêmica. Por esse motivo, o estudo concentrou-se na observação com microscópio óptico e 

sistemas de visão computacional, sistemas acessíveis aos especialistas dessa área.  

A viabilidade da proposta pode ser atestada nos resultados de classificação do pequeno 

banco de amostras final, onde a avaliação do polimento dos quartzos foi feita paralelamente 

entre dois resultados: quantidade de defeitos e área dos defeitos relativa à área total da gema.  

Os resultados obtidos permitiram classificar o banco de amostras de forma familiar à 

praticada no mercado, com a vantagem de possibilitar novas comparações objetivas com as 

avaliações existentes, que tem caráter mais subjetivo.  

Em conclusão, pode-se afirmar que a proposta inicial de avaliação quantitativa da 

qualidade da superfície de quartzos lapidados foi alcançada com o método proposto. 
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7 RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

	

Como resultado principal, considera-se que o método proposto foi adequadamente 

aplicado ao problema em questão, conforme ilustram os resultados do banco de amostras 

apresentados. Esses resultados são decorrentes de um ensaio de pequena escala que teve como 

objetivo principal verificar a aplicabilidade de um método experimental e conhecer os erros 

envolvidos na abordagem.  

A ampliação significativa desse banco de amostras e condução de novos testes permitiria a 

avaliação da relevância estatística de uma amostragem mais representativa de um universo 

infinito, que é o da ocorrência de defeitos aleatórios na superfície de gemas.  

Analogamente, a condução de testes em gemas de resultados já conhecidos e comparação 

entre os dois métodos permitiria verificar a correspondência entre o método proposto e demais já 

existentes.  

Foi avaliado com grande relevância o método proposto poder ser utilizado em laboratórios 

gemológicos com uso de equipamentos existentes, e replicado para outras gemas, e ter sido 

desenvolvido com uso de software nacional. 
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8 CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 

 

-Elaboração de sistema de classificação inédito de defeitos de lapidação de quartzos, 

relacionados ao sistema tribológico de desgaste abrasivo dessas gemas. 

-Proposição de método experimental inédito de avaliação da qualidade de lapidação de 

quartzos, a partir de imagens. 
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9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

-Desenvolvimento de sistema de microfotografia em ambiente controlado, com geometria, 

óptica e iluminação adequados para otimizar a captura de imagens das superfícies de gemas 

em campo escuro.  

-Desenvolvimento de sistema computacional de detecção de defeitos a partir do sistema 

de classificação proposto, com reconhecimento de características por segmentação de imagens 

e aplicação de métodos estatísticos ou de processamento digital de imagens.  

-Desenvolvimento de estudos com o método proposto em banco de amostras de maior 

escala, segmentado ou não por diferentes variedades gemológicas, inclusive diamantes, e 

comparação dos resultados com os de métodos existentes.  
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ANEXO I – Medições de defeitos  

 

Tabela 1: Resultados consolidados das medições: Coroas, Mesas e Pavilhões.  

 C médio M médio P médio Totais 

# quant área % quant área % quant área % soma 
quant 

soma 
áreas 

área 
% 

7 28,7 0,852 0,68 8,0 0,809 1,44 74,3 3,730 2,57 111,0 5,391 4,69 

8 4,3 0,204 0,24 12,3 0,029 0,09 44,7 1,220 1,10 61,3 1,453 1,43 

9 61,7 1,256 1,39 9,7 0,297 0,63 32,0 0,854 0,75 103,3 2,407 2,76 

12 12,0 0,308 0,43 11,0 0,441 0,90 17,0 0,559 0,60 40,0 1,308 1,93 

13 7,7 0,339 0,27 2,7 0,141 0,32 83,7 2,881 2,07 94,0 3,361 2,66 

14 34,3 0,843 0,94 13,0 0,663 2,47 30,7 2,558 3,37 78,0 4,064 6,77 

15 35,3 0,865 1,44 17,7 0,452 2,37 11,3 1,022 1,96 64,3 2,339 5,77 

17 13,7 0,320 0,21 2,3 0,015 0,17 6,7 0,277 0,27 22,7 0,612 0,65 

19 9,7 0,294 0,55 1,3 0,005 0,01 12,7 0,447 0,46 23,7 0,746 1,02 

21 22,3 1,029 0,87 3,3 0,042 0,46 33,3 0,701 0,73 59,0 1,772 2,07 

22 23,3 0,973 0,85 0,0 0,000 0,00 50,3 1,757 1,46 73,7 2,729 2,31 

23 25,0 0,832 0,91 40,0 0,414 1,18 37,7 1,451 1,64 102,7 2,697 3,73 

 
 

Tabela 2: Resultados das medições das Coroas, com duas réplicas.  
 C1 C2 C3 Totais 

# quant. área quant. área quant. área quant. área 

7 26 0,978 26 0,651 34 0,927 28,7 0,852 

8 5 0,204 4 0,211 4 0,199 4,3 0,204 

9 59 1,254 62 1,239 64 1,275 61,7 1,256 

12 12 0,292 12 0,306 12 0,327 12,0 0,308 

13 10 0,392 6 0,306 7 0,320 7,7 0,339 

14 42 0,963 30 0,743 31 0,823 34,3 0,843 

15 20 0,621 42 0,881 44 1,093 35,3 0,865 

17 10 0,350 14 0,282 17 0,329 13,7 0,320 

19 7 0,266 10 0,288 12 0,328 9,7 0,294 

21 36 1,214 19 1,077 12 0,795 22,3 1,029 

22 30 1,125 20 0,922 20 0,871 23,3 0,973 

23 17 0,630 34 1,062 24 0,804 25,0 0,832 
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Tabela 3: Resultados das medições das Mesas, com duas réplicas.  

 C1 C2 C3 Totais 

# quant. área quant. área quant. área quant. área 

7 6 0,979 9 0,751 9 0,697 8,0 0,809 

8 6 0,019 14 0,032 17 0,035 12,3 0,029 

9 10 0,394 9 0,244 10 0,253 9,7 0,297 

12 12 0,432 10 0,409 11 0,482 11,0 0,441 

13 4 0,198 2 0,099 2 0,127 2,7 0,141 

14 12 0,335 13 0,736 14 0,919 13,0 0,663 

15 15 0,446 18 0,465 20 0,446 17,7 0,452 

17 3 0,031 2 0,008 2 0,006 2,3 0,015 

19 0 0,000 2 0,008 2 0,008 1,3 0,005 

21 3 0,042 3 0,039 4 0,044 3,3 0,042 

22 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 

23 38 0,374 41 0,426 41 0,441 40,0 0,414 

 
 

Tabela 4: Resultados das medições dos Pavilhões, com duas réplicas. 

 P1 P2 P3 Totais 

# quant. área quant. área quant. área quant. área 

7 57 3,014 86 4,442 80 3,735 74,3 3,730 

8 51 1,048 36 1,246 47 1,366 44,7 1,220 

9 35 0,956 27 0,850 34 0,756 32,0 0,854 

12 17 0,646 18 0,450 16 0,579 17,0 0,559 

13 92 2,992 79 2,729 80 2,922 83,7 2,881 

14 31 2,394 28 2,708 33 2,571 30,7 2,558 

15 27 2,595 3 0,182 4 0,289 11,3 1,022 

17 9 0,416 5 0,213 6 0,201 6,7 0,277 

19 13 0,556 12 0,393 13 0,393 12,7 0,447 

21 20 0,414 42 0,871 38 0,820 33,3 0,701 

22 44 1,670 53 1,655 54 1,945 50,3 1,757 

23 40 1,435 34 1,363 39 1,556 37,7 1,451 

 

	


