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INTRODUÇÃO: 
 
O estudo das gemas está diretamente ligado à química, pois os minerais são formados 
por processos químicos que ocorrem na natureza. A preciosidade dos minerais está 
relacionada à sua raridade e as propriedades físicas como a cor, brilho e dureza. O 
município de Soledade está localizado na Região Norte do Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, sendo conhecida como a Capital das pedras preciosas, por ser um grande 
centro de comercialização de minerais, entretanto, esses produtos são oriundos, em 
sua grande maioria, de outros países. Os minerais extraídos nessa região são o quartzo 
incolor conhecido como cristal, o quartzo roxo conhecido como ametista e a ágata. 
Porém, esses possuem pouco valor agregado, e por essa razão há a necessidade de 
realizar processos de beneficiamento tais como tratamentos físicos e químicos para a 
mudança de cor nas gemas. O presente trabalho visou pesquisar diferentes 
tratamentos empregados nas gemas como forma de beneficiamento para agregação 
de valor.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A Gemologia é a ciência que estuda a identificação, descrição, classificação e avaliação 
de uma gema (RESENDE, 2011). 
Os minerais podem ser encontrados de forma natural, sintética, sendo esta modificada 
por diferentes processos industriais, já os artificiais correspondem às gemas 
produzidas pelo homem. A imitação de gemas, são aquelas que o homem fabrica, 



 

 

tendo o objetivo de imitar uma outra gema, levando em conta a cor e os efeitos 
ópticos (BRUM e JUCHEM, 2010). 
A alteração da cor em diversas gemas é devido a tratamentos químicos ou físicos, que 
são o tratamento térmico e o tingimento.  
Segundo Liz (2008), o tratamento térmico consiste em alterar a cor (clarear a cor da 
ametista; produzindo citrino e quartzo verde ou remover manchas enfumaçada da cor) 
e a transparência de uma gema, pois é um processo de aplicação do calor em 
condições adequadas, que permite a transformação de produtos de qualidade inferior 
em relação à cor e a transparência em gemas de qualidade gemológica de maior valor. 
Neste tratamento, os resultados e os objetivos variam de acordo com a qualidade e a 
origem do material a ser tratado. 
No tratamento por tingimento, a gema a ser tratada necessita apresentar 
permeabilidade suficiente para permitir a entrada de soluções contendo corantes 
orgânicos ou inorgânicos. O objetivo deste tratamento é melhorar a qualidade da 
mesma, sendo valorizada no mercado. Um exemplo é o tingimento da ágata (LIZ, 
2008).  
De acordo com Gama (2009), a ágata pode ser tingida de várias cores, devido à sua 
grande porosidade, principalmente com corantes metálicos. As reações com produtos 
químicos, atacado por ácido fluorídrico e ácido nítrico podem modificar o tingimento. 
      
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Durante a pesquisa percebeu-se que há poucas publicações referentes a gemologia e o 
acervo consultado fornece dados bibliográficos clássicos. Neste contexto, constata-se 
que a área de tratamentos de gemas é uma área promissora para a atuação 
profissional do Químico. 
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