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Diamante rosa transformado em 3 diamantes polidos 

 

A lapidação de um diamante rosa bruto de 46 quilates, recuperado na mina do Lulo, na 

Província da Lunda-Norte, deu origem a 3 diamantes polidos, dentre os quais se 

destaca um coração de 15.2 quilates. 

 

A principal pedra do grupo foi classificada pelo Gemmological Institute of América (GIA) 

como tendo coloração rosa alaranjado intenso, com poucas inclusões ( grau de clareza 

VVS1) , e excelentes classificações tanto para lapidação como simetria. 

 

Outros dois diamantes resultantes deste processo de lapidação do diamante bruto de 

maior qualidade de gema já encontrado desde o início das operações na mina do Lulo, 

são duas pêras de  3.3 e 2.3 quilates, respectivamente. 

 

O diamante de 15.2 quilates em forma de coração, de qualidade VVS1, rosa alaranjado intenso 

 



 

 

 

 

Em reação à ocorrência, o Presidente do Conselho de Administração da ENDIAMA E.P., 

José Manuel Ganga Júnior, comentou: "Os resultados obtidos a partir deste diamante 

são corolário das novas políticas Governamentais para o subsector diamantífero 

angolano. 

 

Constituem também provas físicas e visíveis do grande potencial da mina do Lulo, que 

pela qualidade e características dos diamantes que tem produzido, reforça a nossa 

confiança no futuro da indústria nacional de diamantes. 

 

A ENDIAMA enquanto sócia, congratula-se com este grande passo, que valoriza o 

diamante de Angola." 

 

Stephen Wetherall, CEO e Diretor Geral da Lucapa Diamond, considerou que “A recente 

promulgação do regulamento de comercialização de diamantes angolanos está a 

produzir o efeito desejado. Novos canais de comercialização de diamantes 

autorizados, tais como esta iniciativa de parceria implementada na SML, começam a 

demonstrar o benefício acrescido real e significativo que pode ser obtido a partir dos 

diamantes produzidos no Lulo. 

 

Os diamantes cor-de-rosa são raros e constituem menos de 0,1% da produção mundial 

de diamantes. Com o recente encerramento da famosa mina subterrânea Argyle na 

Austrália, que produziu ~90% dos diamantes cor-de-rosa naturais do mundo, estes 

diamantes estão prestes a tornar-se ainda mais escassos. Este é um bom presságio 

para a futura venda do diamante rosa polido de 15.2 quilates e outros diamantes 

derivados desta parceria de lapidação de valor acretivo.” 

 

A Sociedade Mineira do Lulo, que opera a mina com o mesmo nome, é formada pela 

Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA E.P), a empresa australiana 

Lucapa Diamond, e a Rosas e Pétalas, também angolana. 


