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EMENTA

Tecnologias para beneficiamento primário, tecnologias para beneficiamento final, projeto e
operação de serraria de granito/mármore, tratamento de afluentes de beneficiamento de rochas
ornamentais, determinação de custo e eficiência em serrarias e marmorarias.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer aos alunos conhecimentos básicos dos equipamentos e sistemas empregados para o
desdobramento de blocos de rocha ornamental, tratamento de superfície de chapas de rocha
ornamental e processos de industrialização de chapas para aplicação na construção civil, urbanismo
e arte e decoração.
METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por
exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, visitas de
campo, etc.
AVALIAÇÃO

Apresentação de seminários (3), respeitando o regimento da UFPE.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

-

Tecnologias de Beneficiamento Primário: corte com tear multilâminas (lâminas de aço com
movimento pendular e uso de granalha abrasiva; movimento semi-retilíneo e granalha
abrasiva; lâmina diamantada com movimento horizontal do quadroporta-lâmina; lâmina
diamantada com movimento pendular do quadro porta-lâmina; lâminas diamantadas com
movimento vertical e inclinado), corte com discos diamantados (talha-blocos monodisco com
disco de grande dimensão; talha-blocos multidisco); corte com fio diamantado (monofio
diamantado de 1. eixo; monofio diamantado 2 eixos; multifio diamantado).

-

Tecnologias de Beneficiamento Final: acabamento de superfícies (polimento com politrizes
manuais de bancada fixa; polimento com politrizes de ponte móvel com bancada fixa;
polimento com politrizes multicabeças com esteira transportadora; apicoamento; flamagem);
corte e recorte de chapas (cortadeira longitudinal; cortadeira transversal; fresa-ponte semiautomática; corte com jato d`água; máquinas de controle numérico); acabamento de bordas
(acabamento com máquinas manuais; acabamento com fresadores de bordas; acabamento com
máquinas automáticas); furação de chapas; montagem e colagem de produtos finais; produção
seriada de ladrilhos padronizados, produção de objetos de arte e decoração.

-

Avaliação e análise de custos de investimento e produção em serrarias de rochas ornamentais.

-

Planejamento da produção e análise de eficiência em serrarias e marmorarias.
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