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RESUMO 
 
O berilo, Be3Al2(SiO3)6, é um mineral-gema com ampla variedade de cores, algumas 
das quais podem ser induzidas ou alteradas por exposição à radiação ionizante, ao 
calor ou por eletrodifusão. Impurezas cromóforas estão relacionadas com as cores 
dos berilos. Há grande interesse em relação aos métodos de tratamento para 
melhoramento ou alteração das cores. Há indícios de que a espectroscopia na 
região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) pode contribuir para 
prever o comportamento dos berilos quando submetidos a tratamentos para 
alteração da cor. Neste trabalho, observou-se que a eletrodifusão com ou sem íons 
contaminantes, não alterou o espectro FTIR, ao contrário do tratamento térmico. 
Amostras verdes apresentaram maior teor de H2O tipo I, enquanto amostras azuis, 
maior teor de H2O tipo II. Alterações significativas nos espectros FTIR foram 
observadas somente nas amostras verdes após exposição a raios gama ou ao calor. 
O desaparecimento da banda em 3633 cm-1 pode estar relacionado com a posição 
do íon Na+ na rede cristalina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: berilo; água marinha; heliodoro; raios gama; eletrodifusão; 
tratamento térmico. 
 
ABSTRACT 
 
Beryl, Be3Al2(SiO3)6, is a mineral with a wide variety of colors, some of which may be 
induced or changed by exposure to ionizing radiation, heat, or electrodiffusion. 
Chromophore impurities are related to colors in beryl. There is great interest in 
methods of treatment for enhancement or changing colors. There are indications that 
the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) can help to predict the behavior of 
beryl when undergoing treatments for color change. In this study, it was observed 
that the electrodiffusion with or without contaminating ions did not alter the FTIR 
spectra, unlike the heat treatment. Green samples had higher levels of type I H2O, 
while blue samples, higher levels of type II H2O. Significant changes in FTIR spectra 
were only observed in green samples after exposure to gamma rays or heat. The 
disappearance of the band at 3633 cm-1 can be related to the position of Na+ ion in 
the crystal lattice. 
 
KEYWORDS: beryl; acquamarine; heliodor; gamma rays; electrodiffusion; heating.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A água marinha é uma variedade de berilo azul ou esverdeado. De acordo com Polli 
(2006a) e Nassau (2001), a cor se deve à presença do íon Fe2+, e, dependendo da 
concentração deste íon, o mineral apresenta diferentes tonalidades de azul. Se 
juntamente do Fe2+ houver também o íon Fe3+ a amostra será mais clara, podendo 
apresentar coloração verde. A maioria das gemas encontradas no mercado 
apresenta uma tonalidade azul que não foi adquirida de forma natural. A radiação 
ionizante e o tratamento térmico são técnicas utilizadas e aceitas pelo mercado para 
alteração dessa cor porque preservam a composição original do mineral gema. A 
radiação gama provoca a oxidação do íon Fe2+ a Fe3+, enquanto que o tratamento 
térmico pode reverter esse processo. A alteração da concentração desses íons em 
sítios específicos pode gerar as cores, azul, verde, amarelo, ou até mesmo incolor. 
 
Para a indústria joalheira, a cor do berilo exerce influência direta no seu valor de 
mercado. A melhoria da cor do berilo bruto por radiação ionizante pode agregar valor 
ao produto, mas não é toda gema que tem sua cor valorizada após ser irradiada ou 
sofrer tratamento térmico. A espectroscopia na região do infravermelho pode auxiliar 
na compreensão desse comportamento. Por sua vez, a eletrodifusão pode ajudar na 
interpretação dos espectros através da introdução controlada de íons associados à 
formação de cor na rede cristalina do berilo. 
 
Hoje, um grande volume de gemas depende de métodos específicos de tratamento 
ou melhoramento da aparência para sua viabilidade comercial, por isso, o estudo da 
mudança de cor do berilo é de grande importância para esse nicho econômico. Além 
disso, os comerciantes esperam prever se o resultado do tratamento é estável ou 
não, pois alguns tratamentos podem gerar cores não duradouras, o que é bastante 
prejudicial para a aceitação de certos beneficiamentos de gemas no mercado. 
 
O objetivo deste trabalho foi observar as alterações no espectro FTIR de amostras 
de berilo submetidas à eletrodifusão, tratamentos térmicos e a irradiação gama. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foram utilizadas amostras de berilo natural fornecidas por clientes dos serviços de 
irradiação do CDTN. A origem das amostras, que não pôde ser rastreada, não é 
essencial para os propósitos desta pesquisa. Para comparar os resultados deste 
trabalho com os resultados de Chen et. al. (2010), foram utilizadas amostras 
incolores ou levemente coloridas com tonalidades verde ou azul (águas-marinhas). 
 
Após a seleção das amostras, foram feitos cortes com orientação perpendicular ao 
eixo cristalográfico c. Para os cortes, utilizou-se um disco diamantado em um 
equipamento de precisão da ISOMET, as faces perpendiculares ao eixo c foram 
polidas utilizando pasta diamantada de 1 e 0,25 μm. Foram obtidos, a partir de cada 
cristal, de três a cinco amostras com as dimensões de aproximadamente 6,0 x 6,0 x 
3,0 mm. Para os experimentos foram selecionados dez cristais de água marinha 
verde (AgMarV) e três de água marinha azul (AgMarA). 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

O equipamento para a eletrodifusão se constituiu de um forno cilíndrico, onde foi 
introduzido um tubo de quartzo contendo o porta-amostra (Figura 1). O cátodo e o 
ânodo foram, respectivamente, de aço inoxidável e tungstênio. Um tubo de alumina 
foi utilizado para dar suporte aos eletrodos e o conjunto foi posicionado para deixar a 
amostra na região central da câmara de aquecimento. A temperatura do forno foi 
controlada por um programador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Montagem para eletrodifusão. Porta Amostras. 1 - Ânodo; 2 - Pastilha de grafite; 3 - 

Pastilha do sal contaminante; 4 - Amostra; 5 - Pastilha de grafite; 6 - Cátodo. 

 
Na montagem experimental (Figura 2) a tensão foi fornecida por uma fonte 
estabilizada de tensão D.C., regulável de 250 a 5000 Volts. A aplicação da tensão 
nos eletrodos foi feita por conectores tipo jacaré, fixos na estrutura externa, para 
evitar danos devido ao aquecimento. 
 

 
Figura 2. Montagem para eletrodifusão. a) registro para controlar a vazão do nitrogênio, b) 

forno tubular, c) porta amostra, d) fonte de tensão, e) controlador do forno. 

 
As amostras foram colocadas em contato, em uma das faces, com uma pastilha de 
sal doador do íon de interesse (NaCl, FeCl3 ou MnCl2) e ambos receberam uma 
placa de grafite nas faces externas. Em seguida, todo o conjunto foi posicionado 
entre os eletrodos do porta-amostra. A temperatura de trabalho em todos os 
experimentos foi de 600 ºC durante seis horas, com taxa de aquecimento de 10 ºC 
por minuto, e a tensão variou de 1500 a 3000 V. Para manter a atmosfera inerte, 
dentro do tubo, foi utilizado gás nitrogênio. 
 
Foram executados outros dois tipos de tratamento para amostras de um mesmo 
cristal. No primeiro, foram aplicadas as mesmas condições da eletrodifusão, porém 
sem a pastilha do íon doador. No segundo, além da retirada da pastilha do íon 
doador, foi suprimida a tensão, sendo realizado, portanto, apenas o tratamento 
térmico da amostra. 
 

1 2 

3 4 

5 6 
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Para as análises de FTIR, foram utilizadas 8 amostras de água marinha verde 
(AgMarV) e duas amostras de água marinha azul (AgMarA). Para ambas, foram 
coletados espectros utilizando o método do pó disperso em KBr, à temperatura 
ambiente, antes e depois da eletrodifusão ou tratamento térmico. Os espectros 
foram obtidos em um espectrofotômetro MB 102 da ABB Bomem Inc. As análises 
foram realizadas na região compreendida entre 400 cm-1 e 7.000 cm-1, com 16 
varreduras e resolução de 4 cm-1. De acordo com Polli (2006a) e Wood e Nassau 
(1968), as principais vibrações de estiramento das moléculas de H2O tipo I e tipo II 
ocorrem no intervalo de 3.800 cm-1 a 3.400 cm-1. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Até o presente momento nenhuma publicação, além de Chen et. al. (2010), 
apresentou resultados satisfatórios de coloração por eletrodifusão para o berilo. De 
acordo este autor, as amostras de berilo natural incolor, obtidas em Pingwu (China), 
submetidas à eletrodifusão, adquiriram coloração com tons de amarelo ouro, em 
função da difusão e/ou oxidação dos íons de ferro. Não foram publicados dados 
sobre a espessura ou a profundidade da camada amarela formada na amostra após 
a eletrodifusão. Neste trabalho foi obtido um produto de cor semelhante àquela 
relatada por Chen et. al. (2010). A espessura da camada amarelada formada na 
amostra AgMarV, após eletrodifusão sem contaminante, não foi mensurada. Porém, 
verificou-se que esta camada era facilmente removida com água e papel toalha, o 
que permite inferir que a coloração amarelada era superficial, externa à amostra. 
 
De acordo com Anderson (2006) e Polli et. al. (2006b) a variedade água marinha 
apresenta íons Fe2+ e Fe3+ como centros cromóforos. Na tentativa de aumentar a 
concentração desses íons no berilo, a eletrodifusão foi realizada nas seguintes 
condições: temperatura de 600 ºC, taxa de aquecimento 10 ºC/min, tensão de 
2000 V, fluxo de N2 de 200 L/h e sal de FeCl3 para dopar o cristal com o íon Fe3+. O 
mesmo procedimento foi realizado utilizando o MnCl2, uma vez que, os íons Mn2+ 
atuam como centros cromóforos do berilo na variedade morganita (berilo rosa). Nas 
duas situações foi possível observar uma camada colorida cobrindo a superfície da 
amostra. Nenhuma medida da profundidade desta camada em relação à superfície 
foi realizada, mas foi possível verificar, que coloração era muito superficial. Isso 
indica que os íons não sofreram difusão a ponto de se posicionarem nos canais ou 
em substituição aos íons da rede cristalina num volume significativo da amostra. 
 
Os canais paralelos ao eixo c da estrutura cristalina do berilo podem apresentar 
álcalis, como Na+. A existência desses íons, de acordo com Anderson (2006 e 
2013), pode afetar a orientação das moléculas de H2O que se encontram também 
presentes nesses canais. Foram realizadas eletrodifusões utilizando os sais NaCl e 
KCl visando difundir os cátions desses sais para os canais e assim, estudar as 
possíveis alterações no berilo. Nas duas situações estudadas obteve-se como 
resultado macroscópico uma alteração da coloração inicial da amostra, de verde 
para incolor. Essa alteração pode ser explicada, de acordo com Nassau (2001), pela 
perda do componente amarelo do berilo verde, em função do tratamento térmico que 
provoca a redução dos íons Fe3+ para Fe2+. 
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De acordo com Ibragimmova et. al. (2009) e Anderson (2013), o íon Fe2+, seja em 
posição tetraédrica ou octaédrica, é um precursor de buraco eletrônico. Quando 
irradiado, o íon Fe2+ se transforma no buraco eletrônico, Fe3+, e o elétron é então 
aprisionado em uma armadilha, um centro eletrônico na estrutura cristalina. Quando 
o cristal é aquecido, o elétron é libertado da armadilha e capturado pelo íon Fe3+, 
que se converte no íon Fe2+.  
 
As alterações de cor observadas após os tratamentos térmicos da amostra natural, 
após a irradiação e após o tratamento térmico da amostra irradiada, bem como as 
discussões apresentadas até este momento, encaminharam este trabalho a um 
estudo das possíveis alterações nos espectros FTIR. A Figura 3 apresenta os 
espetros FTIR das amostras AgMarA natural, pós tratamento térmico (TT) e pós 
irradiação gama (Irradiada). Os resultados da espectroscopia FTIR, na região de 
interesse, mostraram que as amostras do grupo AgMarA praticamente não sofreram 
alteração após o tratamento térmico. Porém, um resultado diferente foi observado 
nos espectros FTIR das amostras do grupo AgMarV, como mostra a Figura 4. 
 
Em suma, as análises dos espectros indicam que: 1º- O tratamento térmico provoca 
o desaparecimento da banda em 3.663 cm-1, que corresponde a combinação das 
absorções de H2O tipo II + OH-Na, de acordo com Aurisicchio et. al. (1994); 2º- A 
irradiação intensifica a absorção em 3.663 cm-1; 3º- O tratamento térmico da amostra 
irradiada provoca o desaparecimento da banda em 3.663 cm-1. 
 
De acordo com Wood & Nassau (1968), quando os canais do berilo estão totalmente 
livres de álcalis, a água se orienta preferencialmente como tipo I, quando o berilo é 
rico em sódio a molécula de água se orienta como H2O tipo II. Além das vibrações 
correspondentes aos dois tipos de água, Aurisicchio et. al. (1994) atribuiu a 
absorção em 3.658 cm-1 à vibração OH-Na. A partir de uma série de estudos 
utilizando espectroscopia EPR (ressonância paramagnética eletrônica), Anderson 
(2006) descobriu que os íons Na+ podem ocupar tanto a posição 2b, proposta por 
Aurisicchio et. al. (1994), quanto a posição 2a. A Figura 5 mostra que a presença de 
uma “cavidade” na posição 2a, no canal do berilo, tem espaço suficiente para a 
presença de um íon Na+ juntamente com uma molécula de água orientada como tipo 
I. 
 
O íon Fe3+ em substituição ao Al3+, em posição octaédrica, é o principal responsável 
pelo componente amarelo da água marinha verde. Como tanto o íon de origem 
quanto o íon substitucional apresentam o mesmo estado de oxidação, o equilíbrio de 
carga se mantém. O tratamento térmico a 600 ºC provoca a redução dos íons Fe3+, 
em todas as três posições possíveis, porém a única que passa a exigir um íon 
compensador de cargas é da substituição octaédrica. Nesse caso, haverá um íon 
Fe2+ substituindo um íon Al3+, provocando um desequilíbrio de cargas. De acordo 
com Anderson (2006), o íon sódio no canal pode ocupar a posição 2a e/ou 2b, 
portanto, ele poderia atuar como um compensador de cargas na situação descrita 
anteriormente. Os resultados FTIR, das amostras de água marinha verde (AgMarV), 
obtidos no presente trabalho, corroboram a proposta de Anderson (2006). A água-
marinha verde natural apresenta uma banda discreta em 3.663 cm-1, correspondente 
à água tipo II, com a irradiação esta banda é intensificada. Essa intensificação pode 
ser explicada pelo deslocamento do íon Na+ da posição 2a (compensador de carga 
para o Fe2+/Al3+) para a posição 2b, pois esse deslocamento provoca uma mudança 
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na orientação da molécula de água no canal, que passa de H2O tipo I para posição 
tipo II; conforme mostrado na Figura 5A. 
 

 
Figura 3. Comparativo dos espectros IV de uma amostra de AgMarA natural submetida ao 

tratamento térmico e à irradiação. 

 

 
Figura 4. Comparativo dos espectros IV de uma amostra de AgMarV natural submetida ao 

tratamento térmico, à irradiação e ao tratamento térmico após irradiação. 

 

 
Figura 5. A) canal do berilo contendo sódio "encaixado" na posição 2a interagindo com uma 

molécula de H2O tipo I e sódio na posição 2b interagindo com H2O tipo II; B) projeção dos 
átomos no plano perpendicular ao eixo c cristalográfico (0001) mostrando o Na em posição 2a. 

Fonte: Anderson (2006) modificada. 

 

Posição 2a 

Posição 2b 
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As amostras de água-marinha verde natural e irradiada perdem a banda em 
3.663 cm-1 quando submetidas ao tratamento térmico. Os resultados obtidos, no 
presente trabalho, indicam que isso se deve à alteração na orientação da água no 
canal, em função do deslocamento do íon Na+ da posição 2b para a posição 2a, já 
que este deve atuar como compensador de cargas para o íon ferro octaédrico. As 
amostras de água-marinha azul apresentaram um comportamento diferente das 
amostras verdes, pois não indicaram alterações significativas nos espectros FTIR. 
De acordo com Graça (2001) a maior quantidade de H2O tipo II em relação à H2O 
tipo I nas amostras de cor azul (AgMarA) confirma a presença de mais íons alcalinos 
localizados nos canais. A alta concentração de impurezas, de elevado raio iônico, 
nos canais, pode dificultar o deslocamento dos íons Na+ que atuam como 
compensadores de carga. Assim, a água-marinha azul, quando submetida ao 
tratamento térmico, perde o componente amarelo, porém o íon Na+ não consegue se 
deslocar para a posição 2a para compensar a carga do Fe2+, devido à grande 
quantidade de íons nos canais. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A eletrodifusão proposta, seja ela com ou sem íon contaminante, não evidenciou 
alterações nos espectros FTIR, diferentes daquelas observadas no tratamento 
térmico. Tanto as alterações em nível macroscópico (desbotamento ou 
amarelamento), quanto em nível microscópico (alterações na região estudada dos 
espectros FTIR), ocorreram devido ao aquecimento. Assim, apesar da montagem e 
das condições aplicadas serem semelhantes àquelas propostas por Chen et. al. 
(2010) a eletrodifusão não ocorreu em nível estrutural como vislumbrado. 
 
Tanto as amostras do grupo AgMarV quanto as do grupo AgMarA sofreram 
alterações na cor, quando tratadas termicamente ou irradiadas. Porém, as 
alterações significativas nos espectros FTIR foram percebidas somente para as 
amostras do grupo AgMarV. O desaparecimento da banda em 3.663 cm-1 pode estar 
relacionado com a variação de posição do íon Na+ no canal. A grande concentração 
de íons alcalinos, de elevado raio iônico, nos canais das amostras AgMarA, pode 
impedir o deslocamento (2a/2b) do compensador de carga Na+. Dessa forma, a 
banda em questão não sofre alteração. 
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