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RESUMO 

 
Apesar do Brasil apresentar importantes ocorrências de quartzo, apenas uma 
pequena quantidade é utilizada como material gemológico. Quanto ao quartzo, com 
o objetivo de agregar valor comercial, o tratamento mais indicado para realçar a cor 
ou até mesmo conduzir à formação de novas cores é a Irradiação Gama, seguida ou 
não de tratamento térmico. Neste trabalho as amostras foram coletadas no Garimpo 
Tabatinga, entre os municípios de Teófilo Otoni (MG) e Ladainha (MG), e 
submetidas a dois tratamentos distintos, a saber: (1) tratamento térmico a 
temperatura constante de 300ºC, com tempo variável entre 5 min e 120 min; (2) 
Irradiação Gama com doses variáveis seguido de tratamento térmico em diferentes 
intervalos. Os resultados obtidos evidenciaram importantes diferenças entre as 
técnicas adotadas para o tratamento deste mineral, em termos de intensificação de 
cor e até a formação de novas cores, o que pode ser associado à variação na 
composição química deste mineral-gema com grande influência do ambiente 
geológico na geração das variedades coloridas através de tratamento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: quartzo rosa; irradiação gama; tratamento térmico; gemologia; 
Minas Gerais. 

 
ABSTRACT 
 
Although Brazil have important occurrences of quartz, only a small amount is used as 
gemstones. Regarding the quartz, with the aim of adding commercial value, the most 
common treatment to enhance color or even lead to the formation of new color is 
gamma irradiation, followed or not by heat treatment. In this work samples were 
collected in Garimpo Tabatinga, between the cities of Teofilo Otoni (MG) and 
Ladainha (MG), and submitted to two different treatments: (1) heat treatment at a 
constant temperature of 300 ° C, with variable time between 5 min and 120 min; (2) 
with varying doses of gamma irradiation followed by heat treatment. The results 
showed significant differences between the techniques adopted for the treatment of 
this mineral in terms of color intensification and even the formation of new colors, 
which can be associated with variation in the chemical composition of the potential 
gem with great influence of geological environment in the generation of colored 
varieties by treatment. 
 
KEYWORDS: rose Quartz; gama irradiation; heat treatment; gemology; Minas Gerais 
State.  
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1.INTRODUÇÃO 
 
O Circuito das Pedras Preciosas localiza-se na região norte do estado de 
Minas Gerais e é considerado como uma das maiores províncias gemológicas do 
mundo, dada sua extensão e diversidade de gemas. Os principais minerais-gema 
explorados são berilo/água marinha, turmalina, crisoberilo, alexandrita, dentre 
outros. As extensas e importantes ocorrências de ametista e quartzo róseo 
apresentam relativo baixo valor econômico no mercado de gemas, em comparação 
com minerais-gema valiosos e raros e, por isso, justificam-se os ensaios de 
beneficiamento deste mineral de forma a agregar valor comercial. 
 
Pouquíssimas publicações científicas nacionais e internacionais têm abordado os 
ensaios de beneficiamento de gemas de quartzo, principalmente do quartzo rosa 
(DRUMMOND; MENDES; LADEIRA, 2010). Neste trabalho, foram realizados 
ensaios de tratamento térmico e ensaios de irradiação gama seguidos por 
tratamento térmico. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram aplicados os seguintes métodos e técnicas nas etapas de beneficiamento do 
quartzo rosa em questão. 
 
2.1. Amostragem 
 
Foram coletadas aproximadamente 1,700 kg de amostras de quartzo rosa do 
Garimpo Tabatinga (Latitude -17.724374; Longitude -41.689792), localizado entre as 
cidades de Teófilo Otoni e Ladainha, região nordeste do estado de Minas Gerais 
(Figura 1a, b). 
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Figura 1. (a) Mapa de localização da área de estudo no estado de MG e no 
Brasil. Fonte: Google Maps. (b) foto do Garimpo amostrado. Foto dos autores. 
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Estas amostras apresentaram, no geral, coloração rosa claro e fratura conchoidal, 
em algumas porções, em grande número (Foto 1). Para os ensaios de 

beneficiamento, foram escolhidas amostras aleatórias sem privilegiar nenhum 
aspecto de cor ou grau de fraturamento. 
 

 
Foto 1. Amostra de quartzo sem tratamento térmico e/ou por irradiação. 

 
2.2. Análise química 
 
Uma amostra de quartzo rosa foi submetida à análise química pelo método de 
Fluorescência de Raio-X para a determinação da composição de elementos maiores 
na amostra coletada. Para esta análise a amostra foi acoplada em pastilha e 
analisada no espectrômetro de fluorescência de Raios X no laboratório da Togni S/A 
Materiais Refratários (Poços de Caldas/MG). 
 
2.3. Tratamento térmico 
 
As amostras de quartzo rosa foram submetidas apenas a ensaios térmicos 
(sem irradiação gama) a temperatura constante de 300ºC em tempo variável entre 5 
min, 20 min, 40 min, 60 min e 120 min. Estes ensaios foram realizados em uma 
estufa da Marca Nova Tecnica; Modelo NT513-D no Laboratório Multiusuário III da 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. 
 
2.4. Irradiação gama seguida de tratamento térmico 
 
As amostras de quartzo rosa foram encaminhadas para os ensaios de irradiação 
gama, utilizando radionuclídeo Co-60, no Laboratório de Irradiação Gama (LIG) da 
CDTN/BH. Nessa etapa, as amostras foram expostas a dosagens de 600 e 720 kGy. 
Seguiu-se, então, o tratamento térmico no Laboratório Multiusuário II da 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, utilizando-se de uma 
mufla Marca Jung, com temperatura e tempo variáveis segundo: 300ºC por 20 min 
(Foto 3), 400ºC por 15 min (Foto 4), 450ºC por 13 min (Foto 5), 475ºC por 12 min 
(Foto 6) e 550ºC por 20 min (Foto 7). O equipamento foi configurado a fim de se 
obter uma taxa de aquecimento de 75ºC/min. É importante ressaltar que houve a 
necessidade de ajuste no tempo de aquecimento desta etapa em relação à etapa 
anterior (item 2.3) para que fosse possível obter as diferentes variedades de cor.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Resultados de análise química realizadas por FRX em uma amostra de quartzo rosa 
(Tabela 1) indicaram que, dentre todos os óxidos detectados nestra amostra, aquele 
que mais teria potencial para, como impureza, ser o responsável pela causa de cor 
neste mineral seria o MgO. 
 
Nas amostras de quartzo rosa submetidas apenas a tratamentos térmicos a 
temperatura constante de 300ºC em tempo variável (entre 5 min, 20 min, 40 min, 60 
min e 120 min), apenas a amostra que ficou mais tempo exposta à esta temperatura 
apresentou leve intensificação da cor rósea (Foto 2). Entretanto, esta tonalidade 
diminuiu espontaneamente com a exposição à luz natural num período aproximado 
de 3 semanas, retornando à sua cor original. As demais amostras apresentaram 
nenhuma ou muito pouca variação na cor quando submetidas a este tratamento. 
 

Tabela 1. Resultado da Análise Química por Fluorescência de Raios-X em uma 
amostra de quartzo rosa. 

Composto Químico Concentração na amostra de Quartzo 
Rosa (%) 

Al2O3 0,19 

SiO2 98,55 

CaO 0,07 

MgO 0,31 

ZrO2 0,18 

 

 
Foto 2. Amostra de quartzo sem tratamento térmico (esq.) e com tratamento térmico (dir.). 

 
As amostras submetidas a irradiação gama e consequente tratamento térmico 
apresentaram diferentes variações de cor e intensidade, a depender da dosagem e 
do tempo e temperatura dos ensaios (Tabela 2). 
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Tabela 2. Condições dos ensaios de irradiação seguidos de tratamento térmico. 

Temperatura Dosagem 
600 kGy 

Dosagem 
720 kGy 

Tempo e 
temperatura do 

tratamento 
térmico 

300ºC (Foto 3) (Foto 3) 20min 

400ºC (Foto 4) (Foto 4) 15min 

450ºC (Foto 5) (Foto 5) 13min 

475ºC (Foto 6) (Foto 6) 12min 

550ºC (Foto 7) (Foto 7) 20min 

 

 
Foto 3. Amostras de quartzo irradiadas a 600kGy (esq.) e 720kGy (dir.) com tratamento 

térmico a 300ºC. 

 

 
Foto 4. Amostras de quartzo irradiadas a 600kGy (esq.) e 720kGy (dir.) com tratamento 

térmico a 400ºC.
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Foto 5. Amostras de quartzo irradiadas a 600kGy (esq.) e 720kGy (dir.) com tratamento 

térmico a 450ºC. 

 

 
Foto 6. Amostras de quartzo irradiadas a 600kGy (esq.) e 720kGy (dir.) com tratamento 

térmico a 475ºC. 

 

 
Foto 7. Amostras de quartzo irradiadas a 600kGy (esq.) e 720kGy (dir.) com tratamento 

térmico a 550ºC.
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Através dos ensaios realizados, o fator determinante para se obter a resposta na 
mudança de coloração do quartzo rosa é o tempo de exposição a uma temperatura 
na faixa dos 400ºC a 550ºC, depois de irradiado, onde todas as amostras ensaiadas 
nessa faixa apresentaram uma evidente alteração em sua cor, passando do preto 
(pós-irradiado sem tratamento térmico ou com pouco aquecimento) ao verde, essa 
transformação ocorria geralmente em 75% do tempo total de exposição. Por fim, na 
última fase, as amostras retornaram à sua cor rósea original, porém com uma leve 
alteração na saturação. 
 
Através do exposto, observa-se que apenas o ensaio de tratamento térmico não 
é suficiente para intensificar a cor e/ou gerar novas matizes de cor, visto que a cor 
obtida no tratamento térmico é perdida após certo tempo de exposição à luz natural. 
Entretanto, quando a irradiação gama é precedida do tratamento térmico, novas 
matizes e tons são obtidos. Isso pode ser explicado pelo fato de que, ao serem 
submetidas à irradiação gama (não-ionizante), o centro de cor do mineral é alterado 
e o tratamento térmico apresenta então resultados satisfatórios. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Através dos ensaios realizados foram encontradas diferenças significativas entre as 
amostras através dos ensaios de tratamento térmico e irradiação gama seguida de 
tratamento térmico. A irradiação com raios gama alterou a saturação de cor rosa das 
amostras ensaiadas (1) para (4) e deu origem a 2 diferentes matizes (2) e (3) (Foto 
8). Nesse resultado, mesmo que de modo preliminar, observa-se que a mudança de 
cor pode estar relacionada com a mudança do centro de cor pela irradiação gama 
associada com as impurezas, principalmente MgO, contidas nesta amostra. A foto 8 
mostra claramente as etapas do processo de beneficiamento das gemas do quartzo 
rosa aqui estudado. 
 

 
Foto 8. (1) amostras sem tratamento térmico e sem irradiacao gama, (2) amostras após 

a irradiação gama (600kGy e 720kGy), (3) amostras durante o processso de tratamento 
térmico antes de retomarem a coloração rosa e (4) amostras após o tratamento térmico 

completo e estabilização da cor rosa.
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