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Resumo 

 

O quartzo, mineral abundante em praticamente todo o território brasileiro, apresenta 

baixo valor comercial em seu estado bruto. Buscando a melhoria de cor e da 

qualidade do mineral estima-se que 70% da produção mundial de gemas coradas 

passam por tratamentos de beneficiamento. Um processo de melhoria de cor 

amplamente difundido é o da irradiação gama que gera defeitos na estrutura dos 

minerais provocando um rearranjo na estrutura eletrônica. Associado ao tratamento 

térmico, o centro de cor passa a absorver determinados comprimentos de onda da 

luz visível, produzindo assim uma coloração no mineral, acelerando o efeito que a 

natureza levaria milhares de anos para produzir. O estado do Espírito Santo possui 

diversas ocorrências de quartzo hialino, que é considerado na maioria das vezes 

como rejeito ou subproduto da lavra de água-marinha. Buscando avaliar o potencial 

para o tratamento por irradiação do quartzo neste estado foram utilizadas amostras 

de seis regiões distintas o que garantiu uma certa diversidade geológica. Cinco 

amostras de cada área foram submetidas a doses de 70 kGy e 400 kGy de 

irradiação gama oriunda de uma fonte de 60Co. O subsequente tratamento térmico 

foi realizado em um forno do tipo mufla entre 300 oC e 360 oC. O quartzo hialino do 

testado não apresentou uma coloração considerada de alto valor pelo mercado e 

apenas duas regiões apresentaram uma cor com boa tonalidade e próxima das 

exigências gemológicas, principalmente aquelas do mercado internacional. As 

amostras de duas lavras distintas de Afonso Cláudio, e de Santa Teresa submetidas 

à irradiação gama com doses de 70 kGy e 400 kGy apresentaram resultados, 

próximas ao green gold, mas ainda claros. Os resultados das diferentes regiões 

sugerem que o estado do Espírito Santo possui quartzo hialino com potencial 

gemológico de boa qualidade para melhoramento através de tratamento por 

irradiação e aquecimento. Apesar da coloração abaixo da cor requisitada pelo 

mercado de exportação, as tonalidades possibilitam a lapidação e uso gemológico. 
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