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Figura 1 – Variedades coloridas de Gemas (Pedras Preciosas) e Jóias cujas cores foram adquiridas 
após exposição à diferentes métodos de irradiação. 

Fonte: Prêmio Embrarad de design de jóias com gemas irradiadas, Brasil – São Paulo, 2002, 2004 e 
2006. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 
Devido ao advento dos irradiadores comerciais na indústria, o beneficiamento 

da cor de pedras preciosas (gemas) está se consolidando como mais uma das suas 

diversas aplicabilidades. Diversos minerais naturais, originalmente incolores e/ou 

levemente coloridos, considerados de baixa qualidade mercadológica, estão 

alcançando excelentes padrões de qualidade gemológica no tangente a sua cor e 

agregando maiores valores no ato de sua venda após serem submetidos a 

diferentes doses de radiações em aceleradores de elétrons, irradiadores à cobalto-

60, e reatores nucleares. São essencialmente: topázios, quartzos, berilos, 

turmalinas, espodumênios, fluoritas e até mesmo diamantes.  

Para a indústria nacional e internacional de gemas e jóias a aplicação da 

energia nuclear na intensificação, modificação, e até mesmo aquisição total de cores 

em de pedras preciosas naturais, vêm contribuindo de forma sistemática no aumento 
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das importações e exportações de gemas “em bruto” e lapidadas, e 

consequentemente, no aumento da produção e competitividade da indústria de 

gemas e jóias em série e acessórios de alto luxo de diversas localidades (Figura 1).  

Fatores como: preços mais convidativos, aceitação nacional e internacional 

pelo produto irradiado, diferentes variedades e quantidades coloridas 

adquiridas com os diferentes métodos de irradiação (Figura 2) são algumas 

das vantagens que estão fazendo a diferença por esta nova escolha 

(FAVACHO-SILVA, M.D., 2000, FAVACHO-SILVA M.D. et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Vantagens comerciais da irradiação comercial de gemas.  

Fonte: CBE-Embrarad, 2002.  

 

A Figura 2 apresenta, da esquerda para a direita: produção de grandes 

quantidades e diferentes variedades coloridas gemas; favorecimento direto na 

produção de jóias em série; e auxílio na fabricação de jóias artesanais com 

lapidações diferenciadas. 

O Brasil figura, no cenário mundial, como um dos principais produtores de 

variedades coloridas de quartzo utilizando o método de irradiação gama (cobalto-60) 

aplicado em geral no quartzo hialino (incolor) de regiões brasileiras. Cerca de 10 

variedades de quartzo são passíveis de serem originadas com este método, 

principalmente; quartzo green-gold (amarelo-esverdeado), quartzo oliva, quartzo 

limão, quartzo prasiolita, quartzo fumê e morion, quartzo black, quartzo citrino 

conhaque, quartzo citrino laranja, quartzo citrino amarelo, quartzo ametista rose d’ 

France e um inusitado quartzo azul (Figura 3).  
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Figura 3 - Diferentes variedades coloridas de quartzo adquiridas com radiação gama (cobalto-60). 

Fonte: Empresa Blue Gem (Gov. Valadares), 2010. 

 

 
Infelizmente o Brasil não apresentou o beneficiamento de gemas até 2007 

através de aceleradores de elétrons, figurando, até então, como um dos principais 

exportadores de gemas como o topázio incolor, que são susceptíveis ao 

beneficiamento através deste método. Outrora, tal serviço de beneficiamento de 

topázios em aceleradores era apenas oferecido em países como a Alemanha, EUA 

e Tailândia. Atualmente o Brasil já começa a apresentar interesse na oferta de tal 

serviço. 

A alta demanda de produtos gemológicos passíveis de coloração irradiação e 

a procura por seus serviços de beneficiamento de sua cor através de radiação estão 

fazendo com que unidades comerciais do mundo inteiro passem a oferecer a 

irradiação comercial em gemas como mais um de seus serviços. Nas últimas três 

décadas, países como a China, Brasil, Índia, Alemanha e EUA, já apresentam 

irradiadores comerciais atuando na coloração de pedras preciosas (Figuras 4 e 5). 

A empresa da Figura 4, à esquerda, é líder na irradiação de topázios azuis 

com este método. O mapa a direita mostra as unidades da Sterigenics nos EUA, 

Europa e Ásia.  
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Figura 4 – Empresa Sterigenics inc. subsidiária da IBA Ion Beam Applications. Sua unidade na 
Tailândia atua na Irradiação Comercial de Gemas através de aceleradores de elétrons.  

Fonte: www.sterigenics.com1, 2010. 

 
A empresa da Figura 5 é referência internacional no beneficiamento de gemas 

usando o método de radiação gama (Cobalto -60) e possui duas unidades no Brasil 

nos municípios de Atibaia e Cotia, na Grande São Paulo. 

 

 
 
Figura 5 - Empresa CBE-EMBRARAD no Brasil.  

Fonte: www.cbesa.com.br2, 2010. 

 
A empresa da Figura 6 pertence ao grupo BCS da Alemanha sendo, também, 

uma das empresas licenciadas pela NRC para distribuir gemas irradiadas nos EUA. 

 

 

 

Figura 6 - Empresa HBM VIRGÍNIA LLC nos EUA.  

Fonte: www.herotron.de 3, 2010. 

                                                 
1
 Acessado em 12 de novembro de 2010. 

2
 Acessado em 12 de novembro de 2010. 

3
 Acessado em 12 de novembro de 2010. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Nas últimas décadas, o ato de beneficiar a cor de pedras preciosas naturais 

com diferentes tecnologias vem dando origem a uma indústria que atua em paralelo 

a indústria de fabricação de jóias e lapidação de gemas, é a chamada “indústria dos 

beneficiamentos da cor de pedras preciosas naturais”. Uma indústria pouco comum 

e estimulada pela diminuição da produção mundial de pedras preciosas e 

automação das fábricas de jóias existente nas grandes cidades e que atualmente 

produzem grandes quantidades de jóias em série. Devido principalmente a estes 

dois fatores, estima-se que cerca de 70% das gemas presentes em jóias estão 

experimentando algum tipo de beneficiamento em sua cor, ou pureza. São 

especificamente irradiações, tratamentos térmicos, difusão de óxidos, aplicação de 

lasers, clareamentos, tingimentos, capeamentos, alta pressão e alta temperatura, 

etc. (Tabela 1).   

 

Tabela 1 - Principais Tratamentos em Pedras Preciosas (Gemas).  

 

TIPO DE 

BENEFICIAMENTO 

GRAU DE 

ACEITAÇÃO 

COMERCIAL 

PRINCIPIO  

FÍSICO ASSOCIADO 
PRINCIPAIS MINERAIS 

Irradiação Gama 

(Cobalto-60) 

 

Alto 

 

Uso de radiação gama cuja 

fonte é o isótopo cobalto-60 

na criação de centros de 

cor. 

Quartzos coloridos (green-golds, 

limão,oliva, prasiolita, fumê, 

conhaque, black, citrinos, rose 

d’france), Berilos (amarelos, 

verdes e rosas), Turmalinas 

(vermelhas e rosas), 

Espodumênio (kunzita), 

Fluoritas (verdes, violetas e 

azuis), Topázios azuis (região 

pegmatítica).  

Acelerador de 

elétrons 
Alto 

Uso de aceleradores 

elétrons de alta energia na 

geração de centros de cor. 

Principalmente topázios azuis 

de matiz Sky Blue, berilos 

amarelos, verdes e rosas.  

Acelerador de 

elétrons + 

Nêutrons 

Moderado 

Combinação de 

aceleradores de elétrons e 

reatores nucleares. 

Principalmente topázios azuis 

de matizes Swiss Blue e Electra 

Blue. 
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(Nêutrons) na geração de 

centros de cores. 

Reator Nuclear Baixo 

Uso de reatores nucleares 

(Nêutrons) na criação de 

centros de cores.  

Principalmente uma variedade 

de topázios conhecida como 

London Blue. 

Acelerador + HPHT 

( High Pressure 

and High 

Temperature) 

Moderado 

Uso de aceleradores de 

elétrons e técnica de alta 

pressão e alta temperatura 

na criação de centros de 

cor. 

Principalmente diamantes 

coloridos em vários matizes.  

Tratamentos 

térmicos simples 
Alto 

Uso de fornos simples na 

criação do fenômeno 

chamado de transferência 

de carga.  

Tanzanitas, berilo verde para 

azul (água-marinha). 

Tratamentos 

Térmicos 

Atmosfera 

Controlada sem 

adição de óxidos 

Alto 

Uso de fornos 

especializados com 

atmosfera neutra, oxidante, 

ou redutora na criação de 

transferência de carga.  

Principalmente rubis, safiras e 

topázios. 

Tratamentos 

Térmicos com 

adição de óxidos 

(difusão total) 

Moderado 

Uso de fornos 

especializados com 

atmosfera controlada, 

pressão e temperatura em 

presença de óxidos que é 

levado a penetrar 

inteiramente na gema e 

originar cor.  

Principalmente rubis, safiras e 

topázios. 

Tratamentos 

Térmicos com 

adição de óxidos 

(difusão 

superficial) 

Baixo 

Uso de fornos 

especializados com 

atmosfera controlada, 

pressão e temperatura em 

presença de óxidos que é 

levado a penetrar 

parcialmente na gema e 

originar cor apenas em sua 

superfície.  

Principalmente safiras. 

Aplicação de 

lasers 
Moderado 

Uso de lasers na retirada de 

inclusões físicas 

indesejadas deixando a 

gema mais pura e 

Principalmente diamantes. 
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transparente. 

Capeamentos Baixo 

Uso de produtos químicos 

na coloração da superfície 

da gema (esmaltação), ou 

seja, sem que haja 

penetração do produto em 

questão.  

Vários tipos de gemas. 

Oleamentos Moderado 

Preenchimento de fraturas 

com polímeros específicos 

na tentativa de melhorar sua 

transparência. 

Principalmente esmeraldas. 

Tingimentos Moderado 

Uso de produtos químicos 

na coloração de gemas com 

determinada porosidade na 

tentativa de originar, 

melhorar uniformidade, e de 

intensificar uma 

determinada cor.  

Principalmente ágatas, ônix. 

 

Fonte: Adaptado de Nassau, K., 1984. 

 

2.1. Aspectos comerciais e legais 

Independente do método de beneficiamento aplicado em uma pedra preciosa, 

seja um simples tingimento, ou um sofisticado tratamento através de irradiação, é 

importante ressaltar que todos possuem seu nicho de mercado e que segundo as 

regras deste comércio o mesmo deve ser relatado ao cliente no ato da compra ou da 

venda, ação esta que ficou conhecida internacionalmente como disclosure 

(esclarecimento). Na realidade, o disclosure nem sempre é praticado como deveria, 

pois devido à velocidade com que as coisas acontecem na indústria de gemas e 

jóias a detecção prévia em tempo hábil de alguns tipos de beneficiamentos, ao qual 

uma pedra preciosa passou, é uma tarefa muito difícil, ou seja, o disclosure fica 

sempre em segundo plano, tornando-se uma ação um tanto quanto complexa de ser 

praticada e de responsabilidade total das empresas negociantes de cada produto 

gemológico que passou por um determinado tipo de beneficiamento em sua cor. 

Em uma primeira tentativa de hierarquizar os beneficiamentos aplicados em 

pedras preciosas e até mesmo para facilitar o disclosure, alguns especialistas 
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subdividiram as gemas que passaram por algum tipo de beneficiamento em dois 

grupos: Gemas Melhoradas (Enhancement); e Gemas Tratadas (Treatment 

Gemstones), onde as “gemas melhoradas” seriam as que passaram por processos 

menos agressivos e não modificariam a composição química e estrutura cristalina 

original do mineral e as demais seriam consideradas como tratadas propriamente 

ditas por fazer oposição a este pensamento. Mas e a irradiação comercial de gemas 

seria considerada um melhoramento ou um tratamento? Nassau (1984)4, ressalta 

que preferiu chamar seu livro de “melhoramento de gemas”, porém, sem nenhuma 

conotação comercial, e argumentou que se ele quisesse diferenciar comercialmente 

os beneficiamentos aplicados em pedras preciosas iria preferir chamar somente os 

aquecimentos e as irradiações como “melhoramentos” baseados no fato de que a 

natureza irradia e a natureza aquece causando naturalmente a mudança na 

coloração de uma gema através destes fenômenos. Embora esta seja uma boa 

saída para a facilitação do disclosure esta subdivisão ainda não está estabelecida e 

a comercialização de produtos gemológicos beneficiados com diferentes métodos 

continua sendo uma questão de marketing pessoal de cada empresa que o realiza.   

Quanto aos métodos de irradiação, apesar de nenhum sinistro ter sido 

notificado, todo e qualquer material gemológico tratado em aceleradores de elétrons 

e reatores nucleares necessitam de licenças de operação, ou seja, em países 

consumidores desses produtos como os EUA, a sua distribuição, importação e 

exportação somente serão permitidas por meio de licenciamentos. Vale ressaltar que 

as pedras preciosas beneficiadas por radiação gama (cobalto-60) estão livres das 

regras de importação e exportação estabelecidas em países como os EUA para o 

comércio de gemas irradiadas. Em síntese, importadores e exportadores de gemas 

irradiadas em aceleradores e reatores, necessitarão de licenciamento perante a 

Nuclear Regulatory Commission (NRC - Comissão Regulatória de Energia nuclear - 

agência americana de controle de material radioativo). A Jewellers Vigilance 

Commitee (JVC) e a American Gem Trade Association (AGTA), órgãos que 

controlam o comércio de gemas irradiadas no EUA, estão divulgando as regras 

impostas pela NRC através do Guia Essencial para o Comércio de Gemas Irradiadas 

(Figura 7). Algumas unidades de radiação americana e grandes distribuidores de 

pedras preciosas nos EUA já conhecidos do mercado de gemas americano já 
                                                 
4
 Kurt Nassau - físico americano e um dos célebres cientistas de irradiação comercial de gemas foi 

autor do livro Gemstone Enhancement em 1984. 
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possuem tais licenciamentos.    

 

Figura 7 - Guia essencial para o comércio de gemas irradiadas nos EUA.  

Fonte: American Gem Trade Association – AGTA, www.agta.org5, 2010. 

 
Nesse Guia está claro que as gemas irradiadas em aceleradores e reatores 

necessitam de licenças de distribuição e importação enquanto que o método de 

radiação que usa o cobalto-60 está totalmente livre dessas regras.  

 

2.2. Demanda mundial relativa dos principais serviços de tratamento 
aplicados em pedras preciosas 

Comercialmente, os métodos principais de irradiação aplicados em gemas 

podem ser considerados como os de maior demanda em serviços dentre os demais 

métodos de beneficiamento de pedras preciosas existentes no mercado, somente 

equiparando-se em demanda com aos serviços de tratamentos térmicos (Gráfico 1, 

que não apresenta unidade porque é apenas para simbolizar comparativamente as 

demandas de beneficiamento de pedras preciosas, tendo em vista que não há esses 

valores dimensionados em âmbito mundial).  

 

 

                                                 
5
 Acessado em 12 de novembro de 2010. 
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Gráfico 1 - Demanda mundial relativa (simbólica) dos principais serviços de tratamento aplicados em 
pedras preciosas. 

Fonte: Favacho-Silva MD, 2010. 

 

Diversos fatores fazem com que a irradiação e o tratamento térmico sejam os 

mais requisitados dentre os demais métodos de beneficiamento aplicado em pedras 

preciosas sendo que, dentre estes fatores, encontra-se a não modificação da 

composição original do mineral. 

 

2.3. Histórico – Linha do Tempo 

Embora a comunidade científica saiba que a radiação afeta a cor de pedras 

preciosas desde começo do século XX, o real entendimento dos fenômenos 

responsáveis pela origem da cor em gemas quando expostas a radiação tiveram 

início somente na década de 50. As técnicas de irradiação comercial aplicadas em 

gemas existentes hoje no mercado, tais como: Radiação gama a Cobalto-60; 

Aceleradores de Elétrons; e Reatores Nucleares, passaram a se desenvolver, ainda 

que empiricamente, apenas na década de 80, e continua até os dias atuais.  

O grande diferencial da atualidade é que estas unidades comerciais de 

irradiação estão se aprimorando cada vez mais, com técnicas modernas e melhor 

conhecimento técnico-científico do processo a ser aplicado em cada variedade 

gemológica em questão.  
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Ano 1986 

 Descoberta da radioatividade por Henri Becquerel. Alguns anos mais tarde, 

se descobriria que a radioatividade também afetaria a cor de pedras 

preciosas.  

 

Ano 1909 

 A comunidade científica passou a conhecer que a radiação é capaz de afetar 

a cor de pedras preciosas. O então cientista britânico Crooks (1909) descobre 

após dois meses de exposição de diamante incolores a brometo de rádio (Ra) 

que os mesmos ficaram verde-azulados. A cor seria permanente e penetrava na 

gema em toda a sua totalidade. Os relatos deste trabalho foram publicados por ele 

em um livro intitulado Diamonds, e mesmo embora sem nenhuma conotação 

comercial na época, o diamante ficou oficialmente como o primeiro mineral 

gemológico a ser “beneficiado” em sua cor pela irradiação.  

 

Anos 1930-1947 

Período em que foi larga a tentativa de uma teoria para explicar a origem da 

cor em sólidos cristalinos. O fenômeno causador nas cores de gemas 

irradiadas estaria relacionado a um defeito formado na estrutura atômica do 

mineral quando exposto a radiação existente naturalmente nas rochas ou e 

radiações artificiais, tal fenômeno passaria a ser conhecido como “centro de cor”.  

 

Ano 1947 

Tem se o relato dos primeiros tratamentos de lotes de topázio incolores 

naturais para topázios azuis por F.H. Pough e T.H. Rogers (1947) usando 

Raios-X. Alguns anos mais tarde esse seria um dos minerais gemológicos 

mais beneficiados através dos métodos de radiação e também um dos mais 

polêmicos, devido a sua provável radioatividade residual. 

 

Ano 1955 

O’Brien (1955) propõe o primeiro modelo estrutural do defeito (centro de cor) 

na estrutura do mineral quartzo ao estudar a variedade fumê. O modelo prevê a 

substituição do elemento Al3+ em sítios substitucionais do quartzo e compensadores 

de carga como Li+, H+, Na+ equilibrando tal substituição.   
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Ano 1959  

Inicio de vários trabalhos importantes sobre a coloração em minerais 

gemológicos através da radiação. Publicações sobre centros de cor em quartzo, 

topázios entre outros minerais que respondem a estes processos são intensificadas 

por geocientistas do mundo inteiro.  

 

Ano 1962 

Um livro resumindo os pormenores da formação, propriedades e 

configurações de centros de cor em sólidos inorgânicos é apresentado por Compton 

e Shulman (1962).  

 

Ano 1978 

Com um novo conceito de esterilização de produtos, principalmente 

descartáveis médicos através de radiação gama (Cobalto-60), várias empresas 

surgem explorando este novo nicho de mercado. 

 

 Ano de surgimento da Empresa Brasileira de Radiações Ltda - Embrarad. A 

primeira unidade comercial de radiação no Brasil. Anos depois a empresa 

vai ser a pioneira no tratamento comercial de gemas no Brasil e no Mundo usando 

radiação gama (cobalto-60). Grande parte das pedras produzidas por esta empresa 

é comercializada no exterior através de por comerciantes de Governador Valadares, 

Teófilo Otoni e Belo Horizonte - MG fato que perdura até os dias atuais.  

 

 Inicio da empresa Sterigenics Sterilizers em Tustin Califórnia-EUA. 

Anos mais tarde a empresa passa a se chamar Sterigenics 

International Inc. e será um líder mundial de processamento de gemas por 

irradiação. 

 

Ano 1980 

Surgimento dos grandes distribuidores de gemas irradiadas como a BCS 

Zimmermann Stones na Alemanha. A empresa passaria a ser um dos 

maiores importadores e distribuidores de topázios irradiados do mundo tais 

topázios originalmente incolores oriundos de diversas regiões do planeta, incluindo o 
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Brasil. A empresa mais tarde passaria a se chamar Grupo BCS e por razões 

comerciais continuariam a formar parcerias com unidades comerciais de irradiação 

existentes na Alemanha e EUA.  

 

Ano 1981  

“Embora já se desconfiasse a possibilidade de radioatividade residual em 

gemas irradiadas, o gemólogo G. Robert Crowningshield (1981) foi o primeiro a 

reportar com detalhes a provável radioatividade residual em topázios azuis” (GEMS 

& GEMOLOGY, 1981). 

 

Ano 1982 

 “Têm inicio no Brasil a irradiação comercial de gemas através da Empresa 

Brasileira de radiações - Embrarad, uma unidade comercial de radiação gama a 

cobalto-60, com dois irradiadores de grande porte e de fabricação Nordion - Canadá. 

A empresa que tinha na esterilização de produtos o seu principal nicho de mercado, 

após submeter topázios incolores da província pegmatítica do leste de Minas Gerais 

(Regiões de Marambaia, Padre Paraíso, e outras) passa então a ter a irradiação 

comercial de gemas como mais uma de suas aplicações” (FAVACHO-SILVA M.D et 

al., 2001). 

 

Ano 1983  

 Grandes quantidades de topázios da Região de Rondônia passaram a ser 

testados na empresa brasileira de radiações- Embrarad, porém sem sucesso. Anos 

depois, tal material passaria a ser exportado em grandes quantidades para países 

como a Alemanha, EUA e Tailândia para serem processados em aceleradores de 

elétrons e fazer a variedade conhecida como topázio sky. A alta taxa de dose dos 

aceleradores faz com que tal material responda melhor a radiação e variedades 

comerciais de topázios com matizes de azul mais forte são então criadas com este 

método. No mesmo ano matizes são produzidos a partir da combinação de 

aceleradores de elétrons e reatores nucleares. Nascem, então, os topázios swiss 

blue e electra blue. Um tipo polêmico de topázio é criado unicamente em reator 

nuclear e ficou comercialmente conhecido como topázio london blue.  
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Ano 1984 

Gemas como o espodumênio (principalmente kunzita), berilos amarelos e 

turmalinas rosa e vermelhas (rubelitas) oriundas não apenas do Brasil como também 

de países como África do Sul, Nigéria, Afeganistão, passam a ser tratado na unidade 

brasileira de radiação gama com sucesso, e perduram até os dias atuais. Para 

alguns comerciantes de gemas o tratamento brasileiro nestes minerais é 

considerado o melhor. Ano em que os topázios de Rondônia passaram então a ser 

exportados em grandes quantidades para serem processados em aceleradores de 

elétrons existentes nos EUA e Alemanha, fato que também perdura até os dias 

atuais. Assim, o Brasil passa então a contribuir com a “inundação” de topázios azuis 

irradiados no mundo e esta passa a ser dentre as gemas irradiadas a mais famosa e 

objeto principal de discussão de radioatividade residual em gemas. Ano em que Kurt 

Nassau (1984)6 ressalta os pormenores dos principais métodos de irradiação usados 

comercialmente em pedras preciosas.  

 

Ano 1988 

O Engenheiro nuclear Charles E. Ashbaugh (1988) descreveu a irradiação de 

vários tipos de gemas e sua potencial radioatividade residual. 

 

Ano 1990 

A Nuclear Regulatory Commission - NRC divulga as exigências para 

importar e distribuir gemas irradiadas por nêutrons nos EUA. Esta é apenas uma 

reiteração das intermináveis exigências da NRC para a distribuição de topázios 

irradiados nos EUA sem a autorização da NRC.  

 

Ano 1993 

  Ano de formação do Topaz Group, Inc., uma companhia de manufatura de 

gemas integrada baseada em Bankok (Tailândia). O grupo encontra-se 

engajado na produção e venda de jóias e gemas, tais como, ametistas, 

esmeraldas, rubis, safiras e topázios irradiados. Atualmente a companhia é 

composta por 3 empresas subsidiárias, também baseadas em Bankok: Creative 

Gems & Jewelry Co. LTDA; Advance Gems and Jewelry Co. LTD; e Advance 

                                                 
6
 
6
 Físico americano e um dos célebres cientistas de irradiação comercial de gemas foi autor do livro 

Gemstone Enhancement em 1984. 
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Manufacturing Co. Grande parte dos topázios desta empresa principalmente as 

variedades conhecidas como “swiss blue” são irradiados na Universidade do 

Missouri-EUA (Nêutron + acelerador) em um contrato de parceria com esta 

universidade.  

 

Ano 1994 

 Nassau (1994) relata detalhes e opiniões mais conclusivas sobre os 

tratamentos comerciais aplicados nos mais diversos tipos de gemas na segunda 

edição de seu livro Gemstone enhancement history, science, and state of art. Neste 

livro fica estabelecido que não existem topázios azuis intensos naturais, e que todos 

os topázios com azul forte são resultantes da aplicação de pelo menos um dos 

quatro métodos de irradiação. São eles: 1 - Radiação gama (Cobalto-60) que origina 

em geral um tom azul cobalto em topázios após irradiação e subseqüente 

tratamento térmico; 2 - Aceleradores de elétrons de alta energia que resultam em 

topázios de tons Sky Blue; 3 - Irradiadores Neutrônicos (Reatores nucleares) que 

produzem topázios de azul intenso conhecido comercialmente como London Blue 

Topaz; e 4 – Combinação de aceleradores de elétrons após exposição prévia em 

reatores nucleares que resultam nas cores conhecidas comercialmente como 

American blue, Califórnia blue, Super blue, e Swiss Blue. No livro, o autor relata, 

também, sua simpatia pela irradiação e pelo tratamento térmico de gemas em 

comparação aos outros tratamentos existente no mercado. 

 

Ano 1996 

 Uma famosa casa de leilões nos EUA oferece jóias com o chamado berilo azul 

maxixe. Estas gemas faziam rivalidade com as safiras azuis tanto no matiz azul 

quanto na beleza. Estes berilos irradiados devido a sua natureza foto-sensível não 

apresentavam estabilidade em sua cor a cor, as gemas eram completamente foto-

instáveis, ou seja, desbotavam na presença da luz. Apesar de ser um caso isolado, 

na época tal característica se estendeu para as outras pedras irradiadas e a maioria 

delas passou a ser questionada pelo comércio de gemas quanto a sua foto-

estabilidade. 
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Ano 1997 

 Diamantes coloridos conhecidos como Irradiated Fancy Color Diamonds são 

produzidos em larga escala através da combinação entre aceleradores de elétrons e 

uma técnica de alta pressão e alta temperatura conhecida como High Pressure and 

High Temperature (HPHT). Por razões comerciais impostas pelo comércio de 

diamantes incolores tais materiais nunca tiveram seu grande momento no mercado 

internacional, porém isso ainda há de acontecer. Tudo indica que comerciantes de 

gemas indianos conhecem bem tal processo, produzem e comercializam tal material 

em larga escala.   

 

Ano 1999 

 A empresa Sterigenics inicia seus serviços de beneficiamento de gemas na 

Tailândia, em uma região estrategicamente localizada próximo a Bankok, um dos 

maiores centros de lapidação de pedras preciosas do mundo. O beneficiamento de 

gemas através de acelerador de elétrons e radiação gama (cobalto-60) passa 

também a ser realizado em subsidiárias desta empresa em Espergaerde na 

Dinamarca e em San Diego, Califórnia. Ano também em que esta empresa passa a 

pertencer a Ion Beam Applications - IBA, empresa belga, líder no mercado de 

aplicações industriais através de aceleradores de elétrons.  

 

 Ano, também, do início das atividades da segunda unidade de 

radiação comercial no Brasil. Nasce a empresa Companhia Brasileira de 

Esterilização - CBE, na grande São Paulo (Região de Atibaia), que passaria a ser 

principal concorrente da então Embrarad. Anos mais tarde a CBE anos adquiria a 

Embrarad passando a atuar com o nome CBE-EMBRARAD. 

 

Ano 2000 

 No Brasil, grandes quantidades de quartzo coloridos são produzidas com 

sucesso nas unidades da empresa Embrarad através de radiação gama (cobalto-

60), oriundos especialmente de Minas Gerais. São basicamente quartzos fumês, 

uma variedade verde de quartzo verde-amarelado conhecida por green gold e 

variedades de citrinos que ficaram conhecidas através de nomes inusitados como 

quartzo conhaque, beer, whiskey e champagne de acordo com a cor obtida na 
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irradiação. A empresa Embrarad apresenta a radiação gama e sua aplicabilidade em 

pedra preciosas à indústria de gemas e jóias do Brasil durante várias feiras e 

eventos do setor. Anos mais tarde a técnica também é apresentada como a técnica 

mais eficaz na esterilização de gemas orgânicas usadas em biojóias, já que as jóias 

produzidas com sementes, fibras, caroços, espinhos etc. Produtos orgânicos cujas 

exportações devem estar em conformidade com as leis da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA.   

 Segundo Favacho-Silva M.D., (2000) as gemas irradiadas no Brasil continuam 

a ser oferecidas por comerciantes brasileiros em feiras internacionais de gemas e 

jóias como a Tucson Gem Show, Bankok Gem Show, e  Hong Kong Gem Show.  

 “Ano em que uma das únicas variedades de ametista conhecida como Ametista 

de Buenópolis também passou a ser produzida pela radiação gama cobalto-60 no 

Brasil” (FAVACHO-SILVA, MD; 2000).  

 Foi, também, o ano em que o beneficiamento da cor em pedras preciosas 

através da radiação passa então a despertar o interesse da comunidade científica 

brasileira. Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN), em Belo Horizonte, e do Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear (IPEN), 

em São Paulo, passaram a publicar diversos trabalhos sobre os pormenores 

técnicos de radiação, aspectos científicos das gemas referentes às causas de cor e 

fenômenos físicos associados, bem como de suas vantagens comerciais.  

  

Ano 2002  

Joalherias de grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Nova York, Hong Kong e Bankok, bem como canais de TV nacionais 

e Internacionais que comercializam jóias em canais a cabo passam a comprar 

grandes quantidades de quartzo coloridos pelo processo de radiação gama realizado 

no Brasil pela empresa Embrarad através de comerciantes brasileiros para compor 

suas jóias. O quartzo das regiões brasileiras é considerado um dos melhores que 

respondem ao processamento gama (cobalto-60) devido ao amplo espectro de cores 

adquiridas com o método. O quartzo irradiado se torna uma matéria-prima 

estratégica de joalheiros e comerciantes de gemas brasileiros, comerciantes de 

gemas indianos e chineses se interessam por este produto e este passa a ser um 

dos produtos gemológicos irradiado mais exportado para o mundo (FAVACHO-



18 

SILVA MD; 2000 e 2001). Ano em que é lançado o 1° Prêmio Embrarad de design 

de jóias com gemas irradiadas.   

Neste ano o serviço de correio dos EUA (assessorada pela SURE BEAM) 

informa a indústria de gemas e jóias nacional e internacional que a coloração de 

pedras preciosas enviadas pelo correio podem ter alteração devido ao uso de 

acelerador de elétrons na esterilização das correspondências em consequência do 

risco de contaminação pela bactéria antrax  devido a ações terroristas.  

 

Ano 2003 

No Brasil, a empresa Embrarad continua desenvolvendo novos produtos. 

Variedades coloridas do mineral quartzo são produzidas nas unidades brasileiras de 

irradiação a partir do quartzo totalmente incolor tais como; a prasiolita (ametista 

verde), o quartzo limão, e o chamado quartzo black, variedades mais puras do citrino 

são também conseguidas com o método gama pela referida empresa. A empresa 

STERIGENICS que até então só beneficiava pedras preciosas através de 

aceleradores de elétrons passa então a beneficiar pedras em suas unidades em 

Tustin, Califórnia - EUA usando radiação gama (cobalto-60).  

 A indústria de gemas nacional e internacional começa a ver o quartzo hialino 

como uma excelente matéria-prima estratégica na produção de jóias em larga 

escala. O quartzo passa a ser um dos principais produtos gemológicos do Brasil e a 

empresa Embrarad é a única mundialmente a operar com sucesso no 

beneficiamento da cor deste mineral, obtendo diferentes variedades coloridas.  

 Os Estados Brasileiros de Minas Gerais e Rio Grande do Sul são considerados 

o primeiro e segundo respectivamente em demanda de quartzo susceptíveis a 

irradiação gama (cobalto-60).  

 

Ano 2004  

 A empresa Sterigenics passa a irradiar o quartzo hialino para obtenção de 

cores em sua unidade na Ásia e nos EUA com seus irradiadores comerciais a 

cobalto-60. A variedade fumê por ser a mais fácil de ser produzida pelo método e, 

portanto a variedade colorida de quartzo mais produzida pelas unidades asiáticas e 

americanas.   

 Anúncio de falência da empresa americana de irradiação comercial de produtos 

Sure Beam. A empresa deixaria um acelerador de elétrons no Brasil, mais 
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especificamente na Ceasa do Rio de Janeiro que mais tarde seria utilizado pela 

atual empresa Acelétron/ Acelétrica no Beneficiamento de gemas.  

 No Brasil a Companhia Brasileira de Esterilização - CBE inicia seus serviços de 

beneficiamentos em gemas.  

 

Ano 2007 

Em junho deste ano joalheiros dos EUA retiram as jóias contendo topázios 

azuis de suas vitrines. A ação é uma resposta a carta certificada da NRC-Nuclear 

Regulatory Commission enviada para os grandes varejistas de jóias americanos, 

incluindo Wal-Mart, Sterling, e J.C. Penne alertando o fato que a NRC exige que 

unidades de irradiação e importadores e distribuidores de topázios azuis tratados 

com nêutron e aceleradores de elétrons estejam licenciados.  

 

No Brasil a Companhia Brasileira de Esterilização,  com sede em 

Atibaia efetua a compra da então Empresa Brasileira de Radiações-

Embrarad localizada em Cotia, ambas localizadas na Grande São Paulo. Estas duas 

unidades passam a responder pelo nome de CBE-Embrarad, e passa a ser líder no 

mercado latino-americano no beneficiamento comercial da cor de gemas. 

 

Em setembro de 2007, o laboratório Gem Clear LP foi formado e em 

agosto de 2008 tornou-se o primeiro laboratório independente 

licenciado pela US Nuclear Regulatory Commission - NRC para testar somente a 

provável radioatividade em gemas irradiadas passíveis de distribuição. O laboratório 

Gem Clear obteve sua licença de distribuição para suas unidades no Texas e New 

Hampshire. O laboratório Gem Clear até este momento é o único laboratório 

licenciado pela NRC e que não beneficia a cor de gemas, assim sendo Gem Clear 

também não as vende, seu único negócio são testes para a verificação de 

radioatividade residual.  

 

Ano 2008 

As associações de classe da indústria de jóias e gemas dos EUA tais como; 

Jeweller Vigilance Commite - JVC e American Gem Trade Association - 

AGTA, e Federal Trade Commission – FTC, apresentam a indústria de 

gemas e jóias americana um guia de comércio sobre gemas irradiadas denominado 
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de The essential guide to the U.S. Trade in Irradiated Gemstone ou “Guia essencial 

para o comercio de gemas irradiadas nos EUA”, com base nos relatos da NRC. No 

guia está claro que apenas as gemas sujeitas às regras da NRC são as processadas 

em reatores nucleares (nêutrons) e aceleradores de elétrons, no mesmo guia está 

claro que as regras não se aplicam às gemas tratadas com radiação gama (Cobalto-

60). A empresa suíça Ostro Minerals é a primeira a receber a licença da NRC para a 

distribuição de topázios irradiados nos EUA.  

 

 O grupo BCS Stones dos irmãos Helmut e Martin Zimmermann é um dos 

maiores distribuidores de topázios azuis irradiados do mundo. A empresa é 

parceira da unidade Alemã Herotron que opera com dois aceleradores de 

elétrons (20 MEV and 20kW; 10 MEV and 80 kW) e tem uma capacidade de 150 

milhões de quilates de gemas por ano. Por razões comerciais de distribuição do 

topázio irradiado com acelerador nos EUA o Grupo BCS Zimmermann Stones faz 

parceria com a então unidade de irradiação americana licenciada pela NRC, a 

empresa HBM Virginia LLC.   

 

Ano 2009 

 Auge da recessão industrial mundial, em particular a indústria de gemas e jóias 

por não ser uma indústria de gêneros de primeira necessidade sofre com a crise 

mundial. Ano que as unidades de irradiação comercial nacional e internacional 

apresentam baixa demanda em seus serviços, pouco material gemológico são 

irradiados. Neste ano novas ocorrências de topázios no Pará no município de 

Itaituba e Amazonas no município de Apinagés com as mesmas características do 

topázio de Rondônia são encontrados, ou seja, passíveis de tratamentos por 

acelerador de elétrons e de grande potencial para os APL’s. O Grupo BCS 

Zimmermann Stones passa a operar somente nos EUA. 

 

2010  

 O mundo volta a dar seus passos iniciais na retomada do mercado do 

beneficiamento de gemas através de radiação. No Brasil, novamente os 

comerciantes de gemas começam a enviar grandes quantidades para serem 

irradiadas com gama (cobalto-60) na empresa agora então conhecida como CBE-

Embrarad. São principalmente quartzo oriundo das mais diversas regiões brasileiras, 
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topázios (exclusivamente do leste mineiro que responde bem a este processo), 

berilos, kunzitas, e turmalinas da província gemológica brasileira e também de 

províncias gemológicas do Afeganistão, África do Sul e Nigéria. Ano em que 

Madrepérolas (Gemas Orgânicas) são enviadas a CBE-Embrarad em grande 

quantidade para serem processadas para a madrepérola de coloração negra, ao que 

parece o processamento de gemas orgânicas tem seu início no Brasil. Até este 

momento nenhum brasileiro que comercializa topázios irradiados está autorizado 

pela NRC para distribuir topázios nos EUA, os mesmo são obrigados mesmo que 

indiretamente a vender os topázios passíveis de serem tratados para os grandes 

distribuidores licenciados ou até mesmo para algumas unidades de irradiação nos 

EUA credenciados pela NRC. Ao que parece e em uma previsão pouco otimista o 

comércio de topázios azuis irradiados continuará a ser monopólio dos EUA, e o 

Brasil um mero fornecedor desta matéria-prima abundante no norte deste país. Não 

existe até o presente momento uma hierarquia sobre os diversos tratamentos 

aplicados em gemas, mesmo embora a irradiação comercial de gemas e os 

tratamentos térmicos sejam considerados os que mais se aproximam da gema 100% 

natural, pois não modificam a estrutura cristalina original do mineral.  
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3. MERCADOS 

 

3.1. Mercado internacional 

 

3.1.1. Demanda de produtos  

Dentre a maior demanda de produtos gemológicos irradiados 

internacionalmente, maior destaque para o topázio incolor oriundos de países como 

o Brasil, África do Sul e Sri-Lanka. Comumente irradiados em unidades de radiação 

de caráter comercial e/ou puramente científico, estas últimas existentes em algumas 

universidades, tal material passou a ser induzido para diferentes matizes de azuis 

que passaram a ser conhecidos comercialmente como sky blue e swiss blue (Figura 

8), electra blue e cobalt blue.  

                            

 

Figura 8 - Topázios Sky blue e Swiss blue, da esquerda para a direita. 

Fonte: Coleção de Mauricio Favacho M.D, 2010. 

 

Nos topázios sky blue e swiss blue da Figura 8, as matizes são originadas a 

partir topázios incolores processados em aceleradores de elétrons e combinação de 

acelerador + reator nuclear, respectivamente.  

O topázio incolor foi sem dúvida a variedade gemológica mais beneficiada nos 

últimos tempos. Grandes grupos comerciais se formaram ao longo dos anos em 

países como Alemanha, China e EUA para irradiar somente este mineral e perdura 

até os dias atuais. Estima-se que cerca de 120 milhões de quilates seja a 

capacidade média de produção anual deste produto em um único acelerador de 

elétrons (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Principais matizes em topázios adquiridos com exposição aos diferentes tipos de radiação. 

Nome 
Comercial Matiz Método 

Origem 
Geológica 

Quilates produzidos 
anualmente 

(Valores estimados 
em milhões) 

Topázio Sky 
Blue Azul Sky Acelerador de elétrons ou 

Cobalto-60 
Hidrotermal ou 
Pegmatítica 120 

Topázio 
Swiss Blue Azul Swiss Acelerador + Nêutrons Hidrotermal ou 

Pegmatítica 15 

Topázio 
Electra Blue 

Azul 
Elétrico 

Acelerador de elétrons + 
Nêutrons 

Hidrotermal ou 
Pegmatítica 15 

Topázio 
London Blue 

Azul 
London Nêutrons somente Hidrotermal ou 

Pegmatítica 2 

Topázio Azul 
Cobalto 

Azul 
Cobalto 

Radiação Gama (Cobalto-
60) 

Somente 
Pegmatítica 3 

 
 Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 

 
O Gráfico 2, a seguir, está metrificado em Kg/mês de produtos gemológicos 

por unidade de irradiação. Ele demonstra que a maior demanda de  produtos 

susceptíveis a irradiação é o topázio incolor. A segunda maior demanda é a do 

mineral quartzo, principalmente em sua condição hialino (incolor), pois é um dos 

minerais gemológicos de maior abundância na crosta terrestre. Nenhum outro 

material gemológico vem fornecendo internacionalmente tanta variedade colorida 

após irradiação, fato que vem despertando interesse de várias unidades comerciais 

de irradiação. Ao que tudo indica o beneficiamento do quartzo hialino por irradiação 

tende a ultrapassar ao do topázio em breve. A terceira maior demanda de produto 

gemológico mais beneficiado em irradiadores gama (cobalto-60) são os berilos 

incolores (goshenitas) para variedades amarelo e verde e rosa (morganitas) 

principalmente. Os mesmos podem ser processados em aceleradores de elétrons 

bem como em unidade a cobalto-60. Tal demanda é seguida pelo beneficiamento de 

turmalinas levemente vermelhas e rosas e da variedade kunzitas (espodumênios de 

cor rosa) e verdes que, também, podem ser conseguidos com ambos os processos 

de irradiação. Fluoritas de cor violeta, azuis e verdes e diamantes coloridos, embora 

atualmente apresentem uma pequena demanda, poderão vir a ser beneficiados em 

uma maior escala em um futuro próximo.   
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Gráfico 2 - Demanda internacional de produtos gemológicos susceptíveis a radiação e seus métodos 
relacionados.  

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 

 
 

3.1.2. Oferta de serviços  

 
Em razão da boa resposta apresentada no tratamento do topázio incolor para 

os diferentes tons azuis, os aceleradores de elétrons podem ser considerados as 

unidades que apresentaram até 2007 a maior oferta de serviços de beneficiamentos 

de irradiação de pedras preciosas no mundo (Gráfico 3). Porém, foi notória a queda 

da demanda de produtos gemológicos a serem tratados nestas unidades até os dias 

atuais, em conseqüência não apenas da crise econômica mundial que assolou 

vários países até o início de 2010, como também das regras impostas pelo mercado 

de gemas americano para produtos gemológicos, quando processados em 

aceleradores e reatores nucleares. Em segundo lugar, viriam os serviços de 

radiação gama (cobalto-60), devido à crescente demanda de quartzos susceptíveis a 

este método. Em terceiro lugar, viria a combinação de aceleradores de elétrons com 

reatores nucleares no tratamento de variedades de azuis conhecidas como swiss 

blue e electra blue. Em quarto lugar, estão os tratamentos de aceleradores com 

HPHT e, em quinto lugar, estariam os tratamentos realizados, única e 

exclusivamente, em reatores nucleares. Países como os EUA, Alemanha e Tailândia, 

que tradicionalmente oferecem serviços de irradiação em pedras preciosas usando 

aceleradores de elétrons, não produzem os produtos gemológicos que irradiam, 

sendo grande parte deles são oriundos do exterior, explorados em países como o 

Brasil.  
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Gráfico 3 - Oferta de serviços internacional na coloração de pedras preciosas.  

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 

 

O Gráfico 3 apresenta os Estados Unidos como o país com as maiores ofertas 

de serviços de beneficiamento de pedras preciosas através de aceleradores de 

elétrons porque são os possuidores do maior número destas unidades. No Brasil a 

maior oferta de serviços de irradiação em pedras preciosas está relacionada ao 

beneficiamento de gemas utilizando radiação gama por cobalto-60, por ser 

dominantemente a técnica de radiação disponível comercialmente no país.   

 

3.2. Mercado nacional  

 

3.2.1. Demanda de produtos  

 
Favacho-Silva M.D, 2010 argumenta que, embora o topázio azul seja a 

variedade mais processada em aceleradores de elétrons em países como Alemanha, 

EUA, China e Tailândia, no Brasil a maior demanda de produtos gemológico está 

voltada para o beneficiamento do quartzo hialino para as variedades coloridas 

conhecidas comercialmente como: quartzo green-gold (quartzo irradiado de matiz 

verde-amarelado), quartzo limão, quartzo oliva, prasiolita (conhecida comercialmente 

como ametista verde, ou ametista menta ), quartzo rose d’ france (quartzo rosa 

irradiado), ametistas (quartzo violeta), citrinos de matizes laranja-amarronzados 

amarelos e laranjas conhecidos comercialmente como quartzos conhaques, beers, e 

honey respectivamente, quartzos fumê e morion, quartzo black, e um inusitado 

quartzo azul bem como para o beneficiamento de berilos amarelos, berilos verdes, 

espodumênios (principalmente kunzitas), turmalinas rosas e turmalinas vermelhas 

(rubelitas), e também fluoritas verdes e azuis podem ser conseguidos com o método 

de radiação gama (cobalto60) (Figura 9).  
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Figura 9 - Principais variedades gemológicas originadas com a exposição à radiação gama (cobalto-
60). 

Fonte: CBE-Embrarad, 2010. 

 

 

3.2.2. Oferta de serviços 

No Brasil, os serviços de radiação gama (cobalto-60) aplicados  

principalmente em quartzos podem ser considerado o de maior oferta de serviços 

atuantes na coloração de pedras preciosas, são basicamente cinco unidades, sendo 

três deles de caráter puramente comercial, localizada na grande São Paulo 

(municípios de Atibaia e Cotia) e pertencente à empresa CBE-Embrarad, e dois de 

caráter científico: no CDTN (localizado na UFMG Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFMG) e o no IPEN (localizado na Universidade de São Paulo – USP).  Em 

2007 um acelerador de elétrons começou a atuar na coloração de pedras preciosas 

no Estado do Rio de Janeiro, tal irradiador anteriormente pertencente à empresa 

americana SureBeam está sob domínio da empresa brasileira Acelétron/Acelétrica.  

Em síntese, tanto as ofertas de serviços de coloração como as demandas de 

produtos gemológicos através da irradiação apresentam um campo amplo e em 

aberto. Os existentes atualmente no mercado estão na Tabela 3, a seguir.  
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Tabela 3 - Resumo das principais variedades gemológicas beneficiadas com irradiação, dos 
principais métodos, demanda de produtos e países ofertantes dos serviços de irradiação em pedras 
preciosas.  

 

 

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 

 

3.3. Rotas comerciais e principais distribuidores  

Grande parte do material susceptível a coloração através de irradiação é 

produzido em países como; Brasil, África do Sul, Nigéria, Afeganistão e beneficiado 

em comercializado em países como os EUA e Tailândia, Índia e China. No Brasil, a 

maior demanda do beneficiamento de pedras preciosas brasileiras está relacionada 

com o mineral quartzo e realizada em unidades gama (cobalto-60) conforme 

apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Principais rotas comerciais do beneficiamento de pedras preciosas usando irradiação.  

Fonte: Mauricio Favacho M.D, 2010. 

 

Grande parte dos comerciantes de gemas do Brasil atua exportando o 

material irradiado em bruto processado através da irradiação ou “in natura” para 

serem beneficiados em unidades de irradiação no exterior.  A maioria destes 

comerciantes mescla seus estoques entre pedras 100% naturais e irradiadas. 

(Tabela 4).  

Tabela 4 - Principais irradiadores e distribuidores nacionais e internacionais de gemas irradiadas.  

Empresa País 

Principal 
Serviço / 
Início desta 
Atividade 

Método 
Associado 

Principais 
Variedades 
Gemológicas 

Principais 
Observações 

Sterigenics Tailândia 

Cobalto-60 e 
Acelerador 
de elétrons / 
1999 

Acelerador 
de elétrons 
e Cobalto-
60 

Topázios Sky Blue, 
Quartzos fumês e 
Green Golds, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Berilos, diamantes 

 

Sterigenics 
San Diego- 
Califórnia-
EUA 

Irradiação de 
gemas e 
licenciamento 
de gemas 
nos EUA 

Acelerador 
+ Nêutrons 

Topázios Sky Blue, 
Quartzos fumês e 
Green Golds, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Berilos 

 

Sterigenics Tustin,  Irradiação de 
gemas 

Acelerador 
de elétrons 
+ Nêutrons 

Topázios Sky Blue, 
Quartzos fumês e 
Green Golds, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Berilos 

 

Sterigenics Esperaegard
e, Dinamarca 

Irradiação de 
gemas 

Acelerador 
de elétrons 
+ Nêutrons 

Topázios Sky Blue, 
Quartzos fumês e 
Green Golds, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Berilos 

 

HBM Virginia Henderson,N Irradiação de Acelerador Topázio Azul Sky Empresa do 
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LLC evada, EUA gemas, 
importação, e 
distribuição 
de gemas 
irradiadas 
nos EUA 

de elétrons 
e Nêutrons 

Blue, Super Sky.  Grupo BCS 
Zimmermann 

International 
Isotopes Inc., 

Idaho Fall, 
Idaho, 
EUA 

Irradiação e 
Distribuição 
de gemas 
irradiadas 
nos EUA 

Nêutrons 
Topázio Azul Sky 
Blue, Super Sky.  

Gem Clear 
New 
Hampshire, 
Texas  

Laboratório 
licenciado 
para 
identificação 
e distribuição 
de gemas 
irradiadas 
nos EUA 

Não irradia 
gemas 

Topázios Sky Blue, 
Quartzos fumês e 
Green Golds, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Berilos, diamantes 
etc. 

 

Ideal Source 
Quality 
Assurance 
LLC 

Columbia, 
Missouri, 
EUA 

Distribuição e 
licenciamento 
de gemas 
irradiadas 
nos EUA 

Acelerador 
de elétrons 

Topázios Sky Blue, 
Quartzos fumês e 
Green Golds, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Berilos, diamantes 
etc. 

 

Universidade 
do Missouri 

Missouri-
EUA 

Irradiação de 
gemas Nêutrons 

Topázios Swiss Blue 
e Electra Blue 
 

 

Herotron 
Technologies 
GmbH 

Leipzig, 
Alemanha 

Irradiação de 
gemas 

 acelerador 
de elétrons 

Topázio Azul Sky 
Blue, Super Sky. 

Empresa do 
Grupo BCS 
Zimmerman 

Ostro 
Minerals Suíça 

Distribuidor 
de gemas 
irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Topázio Azul Sky 
Blue, Super Sky, 
Swiss Blue 

 

BCS 
Zimmermann 
Group  

Alemanha 
Distribuidor 
de gemas 
irradiadas 

Acelerador 
de elétrons 
e Nêutrons 

Topázio Azul Sky 
Blue, Super Sky, 
Swiss Blue 

 

Topaz Group Bankok 
Distribuidor 
de gemas 
irradiadas 

Acelerador 
de elétrons 
e Nêutrons 

Topázio Sky Blue, 
Swiss Blue  

Bhaba 
Atomic 
Research 
Centre 

Índia Irradiação de 
gemas 

Acelerador 
de elétrons Diamantes  

CBE-
Embrarad 

Cotia, São 
Paulo, 
Brasil 

Irradiação de 
gemas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Quartzos, Berilos, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Fluoritas, topázios 

 

CBE-
Embrarad 

Atibaia, São 
Paulo, 
Brasil 

Irradiação de 
gemas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Quartzos, Berilos, 
Turmalinas, Kunzitas, 
Fluoritas, topázios  

 

IPEN 
São Paulo, 
São Paulo,  
Brasil  

Irradiação de 
gemas  

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Quartzos   

CDTN 
Belo 
Horizonte, 
 Minas 

Irradiação de 
gemas  

Radiação 
Gama 
(Cobalto-

Quartzos  
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Gerais,  
Brasil 

60) 

Acelétron 

Rio de 
janeiro, Rio 
de Janeiro, 
Brasil 

Irradiação de 
gemas 

Acelerador 
de elétrons 

Quartzos, Berilos e 
Turmalinas  

Silva Stones 

Belo 
Horizonte,  
Minas 
Gerais, 
 Brasil  

Distribuidor 
de gemas 
irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Quartzos irradiados 
(principalmente 
prasiolitas, Green 
Golds, Quartzo 
Limão e quartzo 
Black) 

 

Pentágono 
Industrial 

Belo 
Horizonte, 
Minas 
Gerais, 
Brasil 

Distribuidor 
de gemas 
irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Quartzos irradiados 
(principalmente 
citrinos conhaques, 
honey e beers, 
Quartzo Rose D’ 
France, quartzos 
fumê, Green Golds e 
Quartzo Limão) 

 

Ben 
Sabbagh 
Bros 

Gov. 
Valadares, 
Minas 
Gerais, Brasil 

Distribuidor 
de gemas 
irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Berilos  

Tavares 
Gems 

Gov. 
Valadares, 
Minas 
Gerais, Brasil 

Distribuidor 
de Gemas 
Irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Topázios Azuis Sky  

Pink Stones 

Gov. 
Valadares, 
Minas 
Gerais, Brasil 

Distribuidor 
de Gemas 
Irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Turmalinas Rosas  

Neves 
Stones 

Gov. 
Valadares, 
Minas 
Gerais, Brasil 

Distribuidor 
de Gemas 
Irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Turmalinas 
(Rubelitas)  

Brasil 
Original 
Minerals 

Lajeado, 
Rio Grande 
do Sul,  
Brasil  

Distribuidor 
de Gemas 
Irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Principalmente a 
variedade prasiolita 
(Quartzo) 

 

Gerevini 

Lajeado, 
Rio Grande 
do Sul,  
Brasil  

Distribuidor 
de Gemas 
Irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Principalmente a 
variedade prasiolita 
(Quartzo) 

 

Sul Brasil 
Pedras 

Ametista do 
Sul, 
Rio Grande 
do Sul,  
Brasil  

Distribuidor 
de Gemas 
Irradiadas 

Radiação 
Gama 
(Cobalto-
60) 

Principalmente a 
variedade prasiolita 
(Quartzo) 

 

 
Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010 
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4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS E CIENTÍFICOS 

 

4.1. Principais métodos e dosagens aplicadas 

Segundo Nassau (1984), Hurlbut & Kammerling (1991) e Nassau (1994), pelo 

menos três unidades ou métodos de radiação são usados no beneficiamento da cor 

de gemas (pedras preciosas): unidades de radiação gama que freqüentemente 

usam o isótopo cobalto-60 como fonte principal da radiação; aceleradores lineares 

de elétrons, radiação produzida através de elétrons de alta energia; e reatores 

nucleares (radiação produzida por nêutrons de alta energia) ou da combinação 

destes dois últimos, seguidos ou não de subseqüente tratamento térmico.  

 

4.2. Radiação gama (cobalto-60) 

Segundo Favacho-Silva M.D (2000) e Favacho-Silva M.D (2001), o método 

usa como fonte da radiação o isótopo cobalto-60 (Figura 11). Ao longo de três 

décadas o Brasil figura como referência principal de sucesso no beneficiamento de 

pedras preciosas usando radiação gama (cobalto-60). As doses aplicadas em 

pedras preciosas com este método variam amplamente, variando desde 15 até 

8.000 kGy (kilogray) em média. Parâmetros como taxas de doses aplicadas, 

condições atmosférica do processo (redutor ou oxidante), bem como a temperatura 

do sistema, e característica físico-química (ambiente geológico gerador) da gema a 

ser tratada em questão, são todos parâmetros que devem ser conhecidos 

previamente para o fundamental sucesso do beneficiamento da cor de pedras 

preciosas submetidas a este método. A grande capacidade de produção é uma das 

vantagens principais deste método e a grande desvantagem é a não uniformidade 

de dose. Embora vários minerais respondam com sucesso a este método, o mineral 

quartzo é um dos minerais de maior demanda devido às diferentes variedades 

coloridas adquiridas com este método. 
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Figura 11 - Irradiador gama (Cobalto-60) tipo Tote Box onde em geral pedras preciosas são 
beneficiadas no Brasil.  

Fonte: CBE-Embrarad, 2010. 

 

Nesse irradiador, diferentes condições atmosféricas de beneficiamento podem 

ser ajustadas e criadas neste irradiador adequando ao beneficiamento de cada tipo 

de mineral gemológico que se deseja processar.  

 

4.2.1. Principais variedades coloridas de gemas adquiridas com a radiação 
gama (cobalto-60) 

“O método de radiação gama (cobalto-60) é bastante eficaz na coloração de 

diversos minerais gemológicos, dentre os quais se podem destacar os seguintes: 

quartzos incolores naturais (cristais hialinos) que após o processo de irradiação 

passam para quartzos verdes (olive, green-gold, prasiolita); ametistas (quartzo 

violeta); citrinos ( laranja, laranja amarronzados, amarelos); quartzo fumê; quartzo 

morion (fumê de tom escuro); e quartzo preto total (similar ao ônix)” (PINHEIRO, 

M.V.B, 1999, FAVACHO-SILVA M.D 2000). Em seguida têm-se outros minerais 

gemológicos: “berilos incolores (Goshenitas) que passam a morganitas (berilo 

róseo), para berilos verdes, e também para berilos amarelos (heliodoro); o mineral 

espodumênio (incolor) passam para a variedade comercial conhecida como kunzita 

(róseo); e hidenita (verde) com o processo, bem como topázios incolores que 

passam a topázios azuis, e turmalinas de cores levemente rosadas e avermelhadas 

que tornam se mais intensas nestas cores após o referido processo” (FAVACHO-

SILVA M.D,2001).  

Diferentes modelos de irradiadores a cobalto-60 podem irradiar pedras 

preciosas, porém um dos mais usados é o tipo “tote Box”. Sua capacidade permite 

grandes o beneficiamento de quantidades de gemas, e várias condições 

atmosféricas de beneficiamento dentro do mesmo irradiador e que influenciam 

diretamente na cor das pedras preciosas. Isto significa dizer que algumas variedades 
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gemológicas mostram melhor desempenho no tocante a sua cor quando 

beneficiadas a seco, como é o caso dos citrinos (variedade laranja e amarela do 

quartzo) e quartzos fumê. Outras desenvolvem cor mais intensa e mais vívida 

quando colocadas próxima a fonte de radiação e submerso em água (dentro da 

piscina), em um mecanismo criado pelo próprio fornecedor do serviço. Omi et al. 

(2007) ressaltam que a boa qualidade de gemas irradiadas dentro da água é devido 

à maior quantidade de fótons e elétrons que chegam até a gema quando comparada 

com a quantidade que atinge a gema quando esta é processada a seco. Gemas 

como a prasiolitas (variedade verde do mineral quartzo), berilos amarelos e verdes, 

topázios azuis, e turmalinas rosa e vermelhas respondem com uma melhor 

qualidade gemológica quando irradiadas neste ambiente corroboram esta afirmação. 

A taxa de dose no processo submerso é maior que o do processo aéreo fato que se 

reflete não apenas na qualidade gemológica como em tempo de processamento e 

retorno do material ao cliente.  

 

4.3. Acelerador de elétrons 

Um acelerador linear, ou linac como é comumente conhecido é uma espécie 

de "arma" que dispara elétrons. Aceleradores de elétrons mais frequentemente 

usados no beneficiamento da cor de pedras preciosas são os de energia entre 10-20 

MeV’s (milivolts) e potência elétrica de 10-60 kW (kilowatts). A potência elétrica é um 

fator importante na produção de gemas em um acelerador. Um acelerador de 10kW  

tem uma capacidade de produzir 15.000 a 45.000ct (quilates) de pedras preciosas 

por dia algo em torno de 3 a 9 quilos de Pedras, enquanto que um acelerador de 

60kW tem uma capacidade apresenta uma capacidade um pouco maior, cerca de 

100-300kW por dia, algo em torno de 20 a 60 kg de pedras por dia. A energia do 

acelerador também é outro fator importante. Aceleradores de até 10 MeV’s são os 

mais comumente usados na coloração de pedras preciosas por não desenvolverem 

radioatividade residual, porém, gemas com baixa condutividade elétrica podem 

desenvolver defeitos conhecidos como carga elétrica negativa, fenômeno onde os 

elétrons são aprisionados na gema não formando o centro de cor, e aparecendo 

como pequenas inclusões sobre a forma de pequenos raios lightning 

esbranquiçadas ou pequenas nuvens parecendo algodão.  Para prevenir estes 
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defeitos indesejados a energia do acelerador (MeV) deve sempre combinar com a 

densidade da quantidade de pedras a serem beneficiadas, onde os elétrons são 

capazes de atravessar a gema criando os centros de cores. Aceleradores de 

elétrons de até 10 MeV’s são adequados para pedras de tamanhos pequenos a 

médios (até 10gramas), e se tornam poucos penetrativos para pedras de maiores 

tamanhos, e onde seria necessário usar um acelerador de maior energia (ex. 20 

MeV), porém, com o possível desenvolvimento de radioatividade residual. 

Dependendo da quantidade de radionuclídeos existente nas gemas, as que 

desenvolvem radioatividade residual necessitam de um período de quarentena que 

variável de alguns dias a algumas semanas até o decaimento para níveis toleráveis 

/aceitáveis de radiação. Durante o processamento de pedras preciosas em 

aceleradores de elétrons é importante resfriá-las devido o aquecimento deste 

processo, em muitos casos, é instalado a parte um sistema de refrigeração de água 

corrente no acelerador visando este fim. Aquecimentos pós-processo também se 

fazem necessário com o objetivo de retirada da coloração amarronzada indesejadas.  

 

4.3.1. Principais variedades coloridas adquiridas com aceleradores de elétrons 

Segundo Ashbaugh (1988) e Nassau (1994), as principais gemas tratadas por 

este processo são; topázios incolores naturais que passam a topázios azuis 

conhecidos, essencialmente sky blue, baby blue,  swiss blue e electra blue (estes 

dois últimos matizes quando combinado com nêutrons); berilos incolores naturais 

que passar a berilos verdes e amarelos; e diamantes incolores naturais que passam 

a diamantes coloridos (este último quando combinado com a técnica High Pressure 

and High Temperature (Figura 12) . Em topázios incolores, uma coloração “coca-

cola” é obtida após exposição o processo de irradiação e filtrada em fornos 

convencionais em uma temperatura de aproximadamente 200°C. Somente após 

esse procedimento é então observado a cor azul sky final resultante e típica desta 

gema e deste processo. Esta regra vale também para os topázios irradiados com 

gama (cobalto-60). 
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Figura 12 - Diagramas esquemáticos de um acelerador de elétrons usados no beneficiamento da cor 
de pedras preciosas. 

Fonte: www.iaxtech.com7, 2010. 

 

4.4. Reator nuclear 

Método que utiliza nêutrons como fonte da radiação. As principais gemas 

tratadas por este processo são os topázios incolores naturais que passam a topázios 

azuis do tipo london blue e diamantes incolores naturais que passam a coloridos.  

Segundo Ashbaugh (1988) e Nassau (1984), nos últimos anos não tem sido 

notificado o uso exclusivamente de reatores nucleares no beneficiamento comercial 

de gemas. A variedade comercial conhecida como london blue foi um dos matizes 

em topázios produzidos exclusivamente em reatores e também o matiz que mais 

preocupou o mercado de gemas quanto a possibilidade de radioatividade residual. 

No entanto, vale ressaltar que reatores nucleares ainda são amplamente usado para 

se obter alguns matizes incomuns em topázios azuis como o swiss blue e electra 

blue induzido a partir da combinação com a exposição prévia em aceleradores de 

elétrons. 

 

4.5. O subsequente tratamento térmico 

Algumas gemas processadas com cobalto necessitam de subseqüente 

tratamento térmico, processo que é realizado em fornos convencionais e sob 

temperaturas que não ultrapassam 400°C, pois a cor final somente é visualizada 

após este processo de “queima”, outras gemas após processo de irradiação 

necessitam ser levadas ao sol para a retirada (filtragem) de alguns matizes 

indesejados.  

                                                 
7
 Acessado em 12 de novembro de 2010. 
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Saber tratar termicamente as gemas submetidas primariamente aos 

tratamentos por radiação é uma tarefa muito importante. Muitos dos comerciantes de 

gemas já dominam estas técnicas de aquecimento que de um modo geral são 

realizadas em fornos caseiros ou tipo mufla, e em temperaturas que não 

ultrapassem os 500ºc. A seguir, são apresentados alguns minerais irradiados e seu 

subsequente tratamento térmico. 

 

4.5.1. Topázios 

Topázios incolores quando submetidos ao tratamento por radiação gama 

(cobalto-60) ou acelerador de elétrons retorna ao cliente com a cor laranja-

amarronzado. A coloração azul tão desejada vai aparecer após subsequente 

tratamento térmico em temperaturas na faixa dos 150º a 180ºc. Essa temperatura 

não é uma regra, vai depender da origem do topázio, porém, valores mais elevados 

tendem a deixá-lo esbranquiçado. Topázios que após irradiação venha a apresentar 

tons de “coca-cola” é uma garantia que após o tratamento térmico ele dará um azul 

excelente. O Topázio azul irradiado com gama é o preferido dos joalheiros, pois é o 

tom de azul similar ao da água-marinha (Figura 13), em contraste com os topázios 

irradiados com aceleradores de elétrons e nêutrons. 

 

 

 

Figura 13 - Topázios azuis após aplicação de radiação gama e subsequente tratamento térmico.  

Fonte: Coleção de Mauricio Favacho M.D, 2010. 

 

 

4.5.2. Quartzo 

Quartzos hialinos irradiados para green-gold, quartzos conhaques e quartzos 

beer, apresentam tratamento térmico em temperaturas variáveis entre 180 a 360ºC .  

O Tempo de exposição ao calor deste material também é variável, cerca de 15 

minutos em aquecimento rápido até aquecimentos que envolve cerca de duas horas 
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com resfriamento lento e gradual. Diferentemente, as prasiolitas (ametista verde) 

após a aplicação da radiação já se apresenta verde necessitando, apenas, da 

simples exposição aos raios ultravioletas do sol ou de lâmpadas especiais que 

contenham este tipo de luz, procedimento que deixa a prasiolita com a cor verde 

mais pura e acentuada, sem tons acinzentados. Um grande diferencial no tratamento 

de prasiolitas, é que o tom verde já é possível ser observado logo após a irradiação 

do material, o que não acontece com o quartzo green-gold,  conhaque e beer que 

voltam da radiação gama totalmente escuros. Quanto a prasiolita, é necessário a 

exposição ao sol durante 3 dias até 15 dias. Todos os quartzos apresentam 

excelentes estabilidades de cor após os referidos processos (Figura 14). 

 

          

 

Figura 14 – Quartzos green, gold, conhaque e beer após aplicação de radiação gama e subsequente 
tratamento térmico.  

Fonte: Coleção de Mauricio Favacho M.D, 2010. 

 

 
A Figura 14 apresenta, da esquerda para a direita: quartzos green, gold, 

conhaque e beer respectivamente tratados por radiação gama  e subsequente 

tratamento térmico, em temperatura entre 180 a 350ºC, pois saem completamente 

escuros do irradiado, enquanto que as prasiolitas irradiadas com gama (cobalto-60) 

já sai do irradiado com a coloração esverdeada. A  subsequente  exposição ao sol 

tem como objetivo a filtragem de tons acinzentados indesejáveis, desenvolvidos pela 

radiação. Vale ressaltar que a gema apresentava-se originalmente incolor. 

 

4.5.3. Berilos 

Grande parte dos berilos incolores (Goshenitas) submetidos à radiação gama, 

apresentam cerca de 4 possibilidades: 

1 - Podem se tornar amarelos (heliodoro); 

2 - Podem se tornar berilos verde; 
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3 - Podem se tornar berilo róseo (morganita); e  

4 - Podem se tornar berilos azuis (maxixe - não comercial).  

Nos berilos incolores que após irradiação apresentam-se amarelos 

(heliodoros) tons fumês indesejados são adquiridos e filtrados com a simples 

exposição ao sol e, em alguns casos, berilos incolores adquirem cor verde e esta 

pode permanecer com esta coloração ou ser aquecida para o amarelo. Berilos rosa 

(morganitas) são berilos especiais de alta dosagem e uma coloração azulada é 

adquirida após irradiação, após queima em temperaturas entre 240ºC - 280ºC é que 

a cor rosa aparecerá.   

Na maioria dos casos de berilos incolores que culminam no aparecimento do 

berilo verde após radiação (Figura 15), não necessitam de subsequente tratamento 

térmico. Alguns comerciantes de gemas preferem vendê-lo com esta cor outros 

submetem a queima para transformá-lo em amarelo. 

 

 

Figura 15 – Berilo verde após a radiação.  

Fonte: Coleção de Mauricio Favacho M.D, 2010. 

 

 

4.5.4. Turmalinas rosa e rubelitas 

 

Turmalinas rosa saem da natureza com uma coloração rosa desbotado, as 

cores mais intensas observadas em joalherias são produtos de radiação gama. O 

procedimento é o seguinte; As gemas deste tipo devem ser submetidas 

primariamente a um desbotamento completo a uma temperatura de 

aproximadamente 600ºc antes de ser submetida ao tratamento por radiação gama. 

Após radiação gama em geral a gema já volta na cor depois deste procedimento e 

um subseqüente tratamento térmico para a retirada do cinza adquirido com a 

irradiação também se faz necessário. 

Rubelitas são casos mais específicos, em geral elas saem da natureza 

também rosadas, porém o seu possuidor prefere que as torne vermelho por se tratar 
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de uma variedade de turmalina mais cara quando comparada com o róseo, ou seja, 

há uma agregação fantástica de valores quando tal material é susceptível ao 

processo com raios gama. Cores cinza indesejadas podem ser adquiridas após a 

irradiação, seu tratamento térmico também não é muitos simples para deixá-la com o 

vermelho sangue de pombo (Figura 16).  

 

 

Figura 16 – Turmalinas rubelitas irradiadas.  

Fonte: Coleção de Mauricio Favacho M.D, 2010. 

 

Nas turmalinas rubelitas irradiadas (Figura 16), o vermelho “sangue de 

pombo” não é adquirido sob altas doses, como o processamento da turmalina rosa. 

A foto-estabilidade de uma gema, ou seja, propriedade que uma gema 

apresenta de “manter ou perder” a cor quando submetidas a determinadas 

temperaturas, é um parâmetro puramente físico-químico e que independe da 

radiação a que foi submetida. Trata-se de um fator que já vem com a pedra e não é 

originado. O que significa dizer, em outras palavras, que se uma gema que chega a 

desbotar, isto não é um problema da radiação a que foi submetida e sim da própria 

natureza físico-química da gema. Ametistas naturais e irradiadas, kunzitas naturais e 

irradiadas são bons exemplos para esta explicação. Ambas apresentam foto-

estabilidades moderadas e quando submetidas a um pequeno aquecimento chegam 

a desbotar. Nesse caso, é um problema de educar os joalheiros a não submeterem 

tal material a exposição excessiva de lâmpadas dicróicas em suas vitrines e se 

possível educar seu uso noturno. Por isso, essas gemas são conhecidas como 

“Damas da noite”.  

 

4.6. Dosagens aplicadas 

As dosagens de radiação aplicadas em pedras preciosas podem ser 
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consideradas altas comparadas com as dosagens aplicadas na esterilização e 

descontaminação de produtos (5 a 25 kGy - kilogray). No método gama as dosagens 

em pedras preciosas são amplas e vão desde 15 até cerca de 8000 kGy. Sua taxa 

de dose é relativamente baixa e não ultrapassa os 50 kGy por hora. No acelerador 

as dosagens em pedras preciosas ultrapassam os 8000 kGy e sua taxa de dose é 

algo em torno de 2500 kGy em média. As taxas de doses fixas das unidades de 

radiação e as diferentes dosagens aplicadas são parâmetros fundamentais na 

coloração de pedras preciosas (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Dosagens Referenciais de Radiação Aplicadas em Pedras Preciosas.  

 

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 

DOSAGENS PRINCIPAIS APLICADAS EM PEDRAS PRECIOSAS 
SUBSEQUENTE 

TRAT. TÉRMICO PÓS 
– IRRADIAÇÃO? ITEM 

MINE
RAL 

MÉTODO 
 

VARIED. 
GEMOLÓGI

CA 

5 10
 

15
 

20
 

40
 

50
 

60
 

65
 

70
 

75
 

85
 

95
 

10
0 

15
0 

18
0 

20
0 
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0 
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0 
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0 

40
0 

45
0 

50
0 

55
0 

60
0 

65
0 

70
0 

72
0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

10
00

 

10
80

 

12
00

 

14
40

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

27
00

 

30
00

 

35
00

 

40
00

 

45
00

 

50
00

 

55
00

 

>
80

00
 

A
C

IM
A

 

 

1 GAMA 
(COBALTO-) 

FUMÊ & 
MORION                                                                                               

NÃO 

2 
GAMA 

(COBALTO-60) 
QUARTZO 

LIMÃO                                                                                               
SIM 

3 GAMA 
(COBALTO-60) 

QUARTZO 
OLIVA                                                                                               

SIM 

4 
GAMA 

(COBALTO-60) 
QUARTZO 

BLACK                                                                                               
NÃO 

5 GAMA 
(COBALTO-60) 

QUARTZO 
GREEN 
GOLD                                                                                               

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

6 
GAMA 

(COBALTO-60) 

QUARTZO 
ROSE D' 

FRANCE / 
BUENÓPOLI

S                                                                                               

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

7 
GAMA 

(COBALTO-60) 

PRASIOLIT
A  GEMA 
(AMET. 
VERDE)                                                                                               

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

 8 
GAMA 

(COBALTO-60) 

PRASIOLIT
A  INDUST 

(AMET. 
VERDE)                                                                                               

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

9 GAMA 
(COBALTO-60) 

CITRINO 
AMARELO 

          
                                                                                    

SIM 

10 
GAMA 

(COBALTO-60) 
CITRINO 

CONHAQUE           
                                                                                    

SIM 

11 

Q
U

A
R

T
Z

O
  

GAMA 
(COBALTO-60) 

CITRINO 
HONEY           

                                                                                    

SIM 

12 
GAMA 

(COBALTO-60) E 
ACELERADOR 

MORGANIT
A (BER. 
ROSA) 

          
                                                                                    

SIM 

13 
GAMA 

(COBALTO-60) E 
ACELERADOR 

HELIODOR
O (BER. 

AMARELO) 
          

                                                                                    

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

14 

B
E

R
IL

O
S

 

GAMA 
(COBALTO-60) E 
ACELERADOR 

BERILO 
VERDE           

                                                                                    

NÃO 

15 GAMA 
(COBALTO-60) 

KUNZITA 
(ESP. 

ROSA) 
          

                                                                                    

SIM 

17 

ESP
ODU
MÊNI

O GAMA 
(COBALTO-60) 

HIDENITA(E
SP. VERDE)           

                                                                                    
NÃO 

18 GAMA 
(COBALTO-60) 

TURMALINA 
ROSA           

                                                                                    
SIM 

19 

TUR
MALI
NA GAMA 

(COBALTO-60) 

TURMALINA 
VERM. 

(RUBELITA) 
          

                                                                                    

SIM 

20 
GAMA 

(COBALTO-60) 
FLUORITA 

VERDE           
                                                                                    

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

21 

FLU
ORIT

A GAMA 
(COBALTO-60) 

FLUORITA 
AZUL           

                                                                                    

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

 22 
GAMA 

(COBALTO-60) 

TOPÁZIO 
AZUL  

Cobalto / 
Sky 

          

                                                                                    

SOMENTE EXPOSIÇÃO 
AO SOL 

 23 ACELERADOR  

TOPÁZIO 
AZUL  

Cobalto / 
Sky 

          

                                                                                    

SIM 

24 
ACELERADOR + 

NEUTRONS 

TOPÁZIO 
AZUL  

Cobalto / 
Swiss 

          

                                                                                    

SIM 

25 

TOP
AZIO 

REATOR 
(NEUTRONS) 

TOPÁZIO 
AZUL  

Cobalto / 
London 

          

                                                                                    

SIM 
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4.7. Evolução tecnológica 

 
Uma nova concepção em design de um irradiador gama (cobalto-60) 

dedicado exclusivamente ao beneficiamento de pedra preciosas o qual estabelece 

os princípios de trabalho e parâmetros geométricos perfeitamente adequados para 

esta aplicabilidade foi apresentado por Omi et al, 2007. Este novo conceito prevê 

cestos cilíndricos em movimento planetário permitindo um melhor controle de 

distribuição de dose e, consequentemente, um melhor desempenho na sua 

uniformidade (Dosis Uniformity Rate - DUR), ou a relação entre as taxas de doses 

mínimas e máximas dentro de um container (Figura 17). Atualmente os modelos de 

irradiadores existentes e usados na coloração de pedras preciosas apresentam a 

fonte de radiação dispostas em hack de cobalt-60 retilíneos, com uma ampla 

variação de doses tanto lateralmente como perpendicularmente em relação ao 

container, fato este que reflete negativamente na coloração e no provável 

descontentamento do cliente quanto a qualidade gemológica final de sua gema.    

    

Figura 17 - Diagrama esquemático de um irradiador dedicado somente ao beneficiamento de pedras 
preciosas.  

Fonte: Omi et al., 2007. 
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4.8. Aspectos científicos relacionados 

 
Mesmo sabendo, desde longas datas, que a radiação afeta a cor de pedras 

preciosas, a evolução tecnológica da irradiação comercial de gemas é 

extremamente recente. Durante décadas o processamento comercial de pedras 

preciosas foi realizado através de métodos de tentativas e erros, o que significa dizer 

grande parte dos aprimoramentos sobre o beneficiamentos aplicados em pedras 

preciosas usando radiação foram descobertos por acaso, dentro de unidades 

comerciais de irradiação, ou seja, de maneira empírica e sem qualquer auxílio 

científico. Hoje em dia se sabe que a evolução tecnológica da irradiação comercial 

de gemas é puramente dependente de parâmetros intrínsecos e extrínsecos às 

próprias gemas que normalmente se quer irradiar e que ciências como a física, 

química e geologia (mineralogia) estão constantemente dando a sua contribuição. 

Alguns fatores são fundamentais para que haja um melhor conhecimento 

técnico-científico na produção de gemas através da radiação, quais sejam:  

• O Melhor conhecimento dos fenômenos físicos relacionados ao se expor 

uma gema a radiação;  

• As condições atmosféricas de tratamento (oxidante / redutivo);  

• Taxas de doses; e  

• Dosagens referenciais aplicadas a cada uma das gemas.  

Em cada método de processamento de pedras preciosas através da radiação 

existente atualmente no mercado existem variações em tais parâmetros, ou seja, a 

taxa de dose de um acelerador não é a mesma de uma unidade gama (cobalto-60) e 

assim por diante, o que significa dizer que determinado tipo de um mineral 

gemológico responde melhor a um a outro método. Em tempos atuais diversos 

estudos científicos têm sido realizados quanto ao melhor conhecimento dos 

chamados centros de cor, que é o fenômeno responsável que origem da cor quando 

o mineral é exposto a irradiação. A saber, centros de cor são defeitos induzidos na 

estrutura cristalina do mineral quando este é exposto à radiação e que está 

diretamente relacionado a coloração adquirida em uma gema no momento de sua 

exposição a radiação. As pesquisas científicas têm mostrado que a maioria dos 

centros de cor produzidos na irradiação é devido à presença de determinados íons 
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metálicos que não fazem parte da composição original do mineral, são impurezas 

tais como Mn, Al, Fe, Li, Cu, Ti que adentram na estrutura cristalina do mineral 

durante o seu crescimento. A densidade dos centros de cor formados e 

conseqüentemente o matiz, o tom e saturação de uma determinada a intensidade da 

coloração gerada com a irradiação, ou seja, o matiz adquirido com a irradiação é 

puramente dependente do conteúdo destes elementos no interior de cada gema 

(dependem do ambiente geológico gerador), bem como outros fatores como; a 

identidade do íon, da localização destes dentro da estrutura cristalina (coordenação 

iônica), bem como de seu estado de valência. Em síntese, Centros de cor - são 

defeitos pontuais induzidos em minerais através da irradiação natural existente nas 

rochas ou causados pela irradiação artificial dos laboratórios a que foi submetido o 

mineral em laboratório. Na natureza, a coloração de algumas gemas por irradiação 

deve-se a presença de concentrações de isótopos radioativos de urânio, tório e 

potássio existentes nos depósito geológico. A irradiação artificial das unidades 

comerciais se torna extremamente viável quando os isótopos não existem ou estão 

em baixa concentração nos depósitos geológicos,  e por este motivo não são 

capazes de colorir a gema naturalmente. Deste modo, pode-se dizer que a 

irradiação gama, é um método de tratamento de gemas que apenas acelera o 

processo natural de coloração, pois age não modificando a estrutura original do 

mineral, ou seja, a gema em laboratório se transforma em pouco tempo naquilo que 

ela seria em milhares de anos e se estivesse em um ambiente geológico com 

determinada radioatividade. Na linguagem física, os defeitos causadores de cor 

podem ser simples átomos ausentes (vacâncias) ou elétrons extraídos pela 

irradiação. Assim sendo, centro de cor é um termo genérico para o defeito que 

causa absorção da luz após exposição à radiação. A maioria das variedades 

coloridas de gemas irradiadas está relacionada ao fenômeno denominado “centros 

de cor”  (Nassau, 1984). A Figura 19 representa o primeiro modelo de centro de cor 

esboçado por O’Brien e Pryce (1955) e desenvolvido em detalhes por O’Brien 

(1955), baseado em espectros de ressonância paramagnética eletrônica de quartzos 

fumê irradiados (Figura 18) com raios-X. Na parte (a) da Figura 19 mostra-se a 

estrutura ideal do quartzo sem impurezas, enquanto na parte (b) nota-se que o 

alumínio encontra-se substituindo alguns átomos de silício. Devido ao problema de 

valência entre estes elementos, ocorre o desequilíbrio eletrônico e entram em cena 

em cena os compensadores de cargas, representados pelo Li+ e H+ Na+.  
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Figura 18 - Quartzo Fumê.  

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 

 
Figura 19 - modelo que representa o centro de cor no quartzo fumê da Figura 15. 

Fonte: Adaptado de O’Brien, 1955. 

 

No quartzo fumê (Figura 18), seu matiz está relacionado a presença da 

impurezas de Alumínio adquiridas no momento do crescimento do cristal e que após 

irradiação vai ser o principal responsável pela aquisição desta cor.  

A caracterização da susceptibilidade dos centros de cor que culminam no 

aparecimento das variedades coloridas é realizada, em geral, por espectroscopia no 

infravermelho, espectroscopia de absorção óptica no uv-visível e espectroscopia de 

ressonância paramagnética eletrônica. A quantificação das impurezas na estrutura 

cristalina é realizada por espectrometria ICP-MS.  

Segundo Rossman (1996), a Espectroscopia de Ressonância Paramagnética 

Eletrônica (RPE) é a técnica mais eficaz na detecção dos “centros de cor”, ou seja, 

dos defeitos pontuais que originam cores em minerais quando submetidos à 

radiação, centros relacionados as impurezas de alumínio e ferro, bem como os 

centros relacionados ao hidrogênio e a mobilidade dos álcalis e prótons. Esta técnica 

apresenta sensibilidade 1000 vezes maior, quando comparado com a absorção 

óptica, no que diz respeito à detecção de centros que produzem cores fortes. A 



46 

espectroscopia no infravermelho é uma técnica muito utilizada no estudo dos 

radicais OH existente nos minerais. As análises de espectroscopia são úteis na 

detecção da presença de impurezas de hidrogênio, e das bandas de OH ou de água 

molecular H2O, que possam influenciar na origem da cor dos após irradiação. A 

influência da água molecular (H2O) e OH como causas de cor em minerais irradiados 

e necessitam de maiores detalhamentos. Absorção óptica permite a caracterização 

do grau de absorção dos comprimentos de onda da luz do espectro visível que 

origina as variedades coloridas induzidas pela radiação.  

O ICP-MS (espectrometria de massa por plasma induzido) é utilizado para 

realizar a análise quantitativa das principais impurezas. Os elementos Al, Ge, Fe, Ti, 

Li, Na, K e Ca ocorrem em pequenas (ppm ou até ppb) na estrutura do mineral e que 

estão sempre sendo relacionados a origem da cor adquirida por irradiação.   
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5. DIFICULDADES EXISTENTES (ÓBICES) 

 
Em um levantamento realizado sobre os gargalos da indústria de gemas e 

jóias do Brasil, cerca de 40% dos entrevistados apontaram a pouca disponibilidade 

de métodos de beneficiamento em território nacional, bem como a demora nos 

serviços de irradiação, como um dos principais gargalos desta indústria.  

Podem-se destacar os principais gargalos da irradiação comercial nacional de 

gemas como sendo:  

- a insuficiência de informações sobre o potencial geológico produtivo de cada 

APL da indústria de gemas e jóias do Brasil (Figura 20), quanto aos materiais 

susceptíveis a irradiação existente em seu entorno, aliadas a falta de conhecimentos 

sobre os pormenores dos métodos de irradiação existentes por parte da maioria dos 

APLs (i.e quem testa tal material, quais as principais variedades gemológicas 

adquiridas com o processo, valores agregados pós processo, riscos a saúde, 

qualidade gemológica final do produto gemológico irradiado etc.);  

 
Figura 20 - Principais arranjos produtivos da indústria de gemas e jóias do Brasil.  

Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br8, 2010. 

                                                 
8 Acessado em 12 de novembro de 2010. 
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- a falta de conhecimento gemológico básico do produto irradiado final, seja 

por parte dos comerciantes de gemas irradiadas e joalheiros que usam tal produto e 

consequentemente aliada a não existência de um boletim referencial de preços 

voltada especificamente para as variedades gemológicas coloridas adquiridas ou 

vendidas em bruto “in natura”, e que em geral se traduzem em negociações 

confusas e de caráter muito pessoal;     

- a falta de um acelerador de elétrons e/ou de um reator nuclear atuando 

comercialmente na coloração de pedras preciosas em território brasileiro devido à 

grande demanda de gemas existente no país para este método também pode ser 

considerado um grande gargalo da irradiação comercial de gemas nacional. O Brasil 

é um dos maiores produtores de topázio incolor que em geral são beneficiados por 

este método. Topázios da região de Rondônia, como também para os topázios com 

as mesmas características que já ocorrem no Pará, Ceará e Amazonas, e estes  

arranjos produtivos locais  poderão ser beneficiados amplamente com a 

disponibilidade de tal método em território nacional; e  

- a falta de uma política quanto à extração dos materiais susceptíveis a 

irradiação que em geral é feita de maneira predatória através lavras garimpeiras sem 

qualquer registro e controle junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral - 

DNPM e que em geral realizadas por pessoas não pertencentes aquele arranjo 

produtivo local também é um grande gargalo desta indústria. Esta falta de 

conhecimento vem permitindo por sua vez a compra deste material em regiões 

brasileiras a preços baixos por alguns grupos de comerciantes de gemas 

estrangeiros que conhecem bem os pormenores dos processos de irradiação 

aplicados em pedras preciosas. Não somente o Brasil, mas também países como o 

Afeganistão, África do Sul, Nigéria, dentre outros, também demonstram alta 

demanda de materiais gemológicos susceptíveis a irradiação e apresentam tais 

problemas. Em síntese, o próprio DNPM desconhece os pormenores do comércio de 

gemas irradiadas no Brasil e de seu eventual modo de extração, por isso regras 

mais eficazes para este tipo de material ainda não foram criadas neste sentido. 

Apesar do sucesso do processamento de gemas no Brasil através de 

radiação gama (Cobalto-60), grande parte do material gemológico processado com 

este método disputa suas horas de máquina com outros produtos, tais como: 

descartáveis médicos, fitoterápicos, alimentos, polímeros etc. (Omi et al.,2006).  
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6. OPORTUNIDADES DE EXPANSÃO 

 
Embora os métodos de irradiação comercial de gemas estejam voltados para 

as gemas de natureza inorgânicas, boas respostas sobre coloração de gemas 

orgânicas também tem sido notificadas, assim pérolas e madrepérolas negras 

também sido beneficiadas com os métodos de irradiação. No entanto, esta 

aplicabilidade em gemas orgânicas pode ir além da simples coloração, entrando 

para o campo de esterilização (diminuição de contagem microbiana e/ eliminação de 

eventuais patógenos), bem como o da polimerização (melhoria de sua qualidade 

mercadológica como dureza e durabilidade de prateleira) visando exportações e 

conformidades de leis para produtos de origem orgânica. Assim sendo, madeiras, 

sementes, fibras, caroços, espinhos, pérolas, madrepérolas, jarinas, capim dourado 

entre outras gemas orgânicas, isoladas ou em biojóias, e que em geral tinham sua 

exportação na maioria das vezes vetadas devido a não conformidade às regras da 

ANVISA para exportação de produtos orgânicos para outro países poderão agora ter 

seu problemas aduaneiros resolvidos de irradiações. Vale ressaltar que a indústria 

de gemas e jóias ainda desconhece que os métodos de irradiação são os mais 

aceitos e os mais eficazes para estes fins, ação que certamente contribuirá com a 

fomentação e competitividade de arranjos produtivos como o da Amazônia que tem 

a tendência de usar gemas orgânicas em larga escala na fabricação de suas jóias e 

cujos métodos de esterilização em estufa não são considerado eficazes.   

Embora o beneficiamento da cor de pedras preciosas (gemas inorgânicas) 

seja a aplicação mais conhecida da radiação na indústria de gemas e jóias, é notório 

o grande interesse dessa indústria no beneficiamento das gemas de caráter 

orgânico em tempos atuais. Materiais orgânicos como: sementes, côcos, madeira, 

espinhos, ossos, fibras, pérolas, madrepérolas etc., são considerados gemas 

orgânicas e de grande interesse da indústria de joalheira (Figura 21). 
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Figura 21 - Jóia em ouro 18K da empresa de mineração de ouro Anglo Gold com sementes de açaí 
branco, açaí preto e tento da Amazônia.  

Fonte: www.anglogoldashanti.com 9, 2010. 

 

A exportação deste tipo de produto da Figura 21 esbarra nas normas de 

fitossanidade para exportação de matéria orgânica para outros países quanto a 

eliminação de bactérias e patógenos exigidas pela ANVISA. Os métodos existentes 

de esterilização são pouco eficazes exigindo a ação de esterilização por irradiação, 

um método aceito internacionalmente e altamente eficaz 

A priori, já é sabido que alguns destes materiais orgânicos de caráter mais 

nobre como a pérola e a madrepérola possam ter suas cores alteradas pela 

irradiação, a principal aplicação da radiação em gemas orgânicas estaria voltada 

basicamente para a esterilização destes produtos visando a exportação em larga 

escala. Vale ressaltar que o aumento de durabilidade (tempo de prateleira), bem 

como aumento de sua dureza através de polimerizações também podem ser 

objetivos da aplicação da radiação em gemas orgânicas. Atualmente, as técnicas 

utilizadas na esterilização de gemas orgânicas (principalmente sementes e fibras) 

pela indústria joalheira visando exportação são consideradas poucos eficazes e, 

portanto não aceitos pelos órgãos internacionais que temem uma eventual 

contaminação.  

No Brasil, é grande também a combinação de gemas orgânicas com jóias 

com ouro e prata, tais produtos vêm sendo chamado de biojóia ou ecojóia (Figura 

22). Diferente do que possa se pensar, tal material não é usado apenas em 

                                                 
9 Acessado em 12 de novembro de 2010. 
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bijuterias, jóias em ouro 18K combinadas com sementes têm sido observadas nas 

principais joalherias. Em arranjos produtivos de gemas e jóias de estados do norte 

do país, principalmente os que compõem a Amazônia como o Pará e o Amazonas 

existem um fascínio pela confecção de jóias com sementes endêmicas da região 

como é o caso da jarina, o marfim vegetal da Amazônia, tais matérias-primas 

ocorrem em abundância, porém esbarram nas limitações de exportação do produto 

finalizado por não ter a diminuição microbiana e a eventual eliminação de patógenos 

totalmente comprovados nos mesmos. A exposição de gemas orgânicas à radiação 

gama (60Co) de baixa dose e a seco vem se mostrando altamente eficazes nestes 

procedimentos, e outra grande e vantagem desta aplicação é que estas gemas 

orgânicas já podem entrar sob a forma de jóias nas unidades quando o objetivo for 

única e exclusivamente a esterilização. Países europeus como França e Portugal 

vem mostrando grande interesse na importação de jóias brasileiras com gemas 

orgânicas brasileiras.  

 

Figura 22 - Algumas das principais gemas orgânicas frequentemente usadas em biojóias e de altas 
demandas nos serviços de esterilização e descontaminação através de radiação.  

Fonte: Do Valle, M.J, 2008. 
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7. CUSTOS E INVESTIMENTOS 

 

7.1. Implantação dos serviços de irradiação 

 
Os custos e investimentos aqui apresentados foram feitos com base nos 

valores da montagem de uma unidade de radiação gama (cobalto-60) dedicada 

apenas ao beneficiamento de pedras preciosas, onde os custos foram levantados 

com base nos trabalhos de Omi et al (2007) e Morrison (1989). Os custos de 

implementação aqui apresentado levam em consideração os custos de engenharia, 

a piscina de armazenagem da fonte, refrigerador de água, deionizador de água e 

ferramentas de radioproteção. Tudo está estimado em aproximadamente US$ 

150,000.00 sem fonte selada. A capacidade de atividade do sistema dedicado a 

pedras preciosas pode chegar a 37 PBq (1.000 kCi) de Cobalto60, no entanto os 

custos foram  levantados para cerca de 7.4 PBq (200 kCi) de Cobalto60 de atividade 

inicial básica e com aproximadamente 600 kGy de dose mínima e totalizam 

aproximadamente US$ 400,000.00. Para valores médios de US$ 10.00 para cada 

quilograma de gemas processado, o lucro anual pode ultrapassar os US$ 

540.000.00 anualmente.  

Os valores dos serviços de irradiação em pedras preciosas estão sempre 

relacionados às dosagens aplicadas (Tempo de máquina), o que significa dizer que 

não existe um preço fixo por mineral, nem pela cor adquirida com o processo, e sim 

por dosagem aplicada (tempo de exposição no irradiador). Por exemplo, tratar uma 

kunzita com 3000 kGy (kilogray) não será o mesmo valor do que tratá-la com 4000 

kGy (esta última dosagem relaciona-se a um matiz mais intenso da cor rosa) (Figura 

23).  
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Figura 23 – Tratamento da kunzita com dosagem na faixa entre 300 a 4000 kGy.  

Fonte: Coleção de Favacho-Silva M.D, 2008. 

Esta gema responde para um matiz mais intenso com dosagem de 

aproximadamente na faixa entre 300 a 4000 kGy. A quantidade de dose é 

consequentemente a intensidade do matiz, senso uma decisão do cliente 

As dosagens definitivas num determinado material são obtidas através de 

testes preliminares que antecedem o envio de uma grande produção. Valores de 

serviços e dosagens são então combinados depois destes testes. Em síntese, 

dosagens referenciais de gemas e seus respectivos valores de serviços de radiação 

em pedras preciosas atuam sempre dentro de uma faixa.  

 

7.2. Comércio de gemas irradiadas 

O preço final de uma gema irradiada ocorre em função de diferentes fatores, 

tais como; preço de processo (tempo de máquina ou dosagem aplicada), do valor 

pago pelo material na lavra no ato da compra (se em bruto, serrado, ou martelado), 

do mercado consumidor do produto, da moda vigente, da demanda do produto, da 

logística entre o local de extração e o local de beneficiamento, da eventual perda 

com a irradiação (em um lote irradiado sempre existe pedra ou espécimes que não 

responde ao processo ou que gira em algo de 30 a 40% do produto que é submetido 

ao processo) e subseqüente tratamento térmico entre outros fatores. Assim sendo, 

para alguém que queira investir no comércio de gemas irradiadas os custos e 

investimentos bem como o lucro na irradiação comercial de gemas variam de acordo 

com cada variedade gemológica adquirida com o processamento, o que significa 

dizer em outras palavras, que um investimento num topázio incolor passível de 
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irradiação de uma determinada não será igual ao de um quartzo incolor passível de 

irradiação tais cálculos são independentes, e até mesmo dentro do beneficiamento 

do quartzo para suas diferentes variedades coloridas ter-se-á flutuações, ou seja, 

quem trabalha com o quartzo hialino que vai para prasiolitas após irradiação, não é 

igual ao que trabalha com quartzo hialino que vão para o citrinos, cada caso é um 

caso. Em geral, os investimentos na compra de gemas susceptíveis a irradiação é 

feito diretamente por pequenos e grandes comerciantes de gemas formais e/ou 

informais que comercializam tais produtos nacionalmente ou internacionalmente nas 

feiras do setor, principalmente Tucson, Bankok, e Hong Kong Gem Shows. Não 

existe uma tabela vigente de tais produtos irradiados no mercado, seja para a 

compra do material em bruto na lavra, ou para a venda do material após processado 

por radiação em bruto e/ou lapidado. Em geral, os comerciantes de gemas 

irradiadas apresentam uma linguagem própria quanto a valores praticados e os 

mesmos estão sintetizados na Tabela 6, a seguir. 
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Tabela 6 - Valores Referenciais de Preços de Serviços de Irradiação em Pedras Preciosas e de Gemas Irradiadas. 

 

Variedade 
Gemológica 
irradiada 
adquirida 

Coloração 
(matiz original) 
antes do 
processo de 
irradiação 

Processo 
normalmente 
submetido 

Preço pago em 
média na lavra 
em 1 kg em 
U$D pelo mat. 
Branco na lavra 

Tamanho da 
pedra (gramas) 
 

Preço do 
Processo  da 
irradiação em 
média em 1kg 
(U$D) 

Venda de 1Kg  
Em bruto do 
material 
irradiado  / U$D  

Preço por 
quilate / Preço 
1kg lapidado 
(5000 quilates) 
em U$D do 
material 
irradiado 

Quartzo Fumê Incolor Radiação Gama 
(Cobalto-60)      3 - 4 Acima de 10 g 0,5 - 2 5 - 10  0,2 / 1000  

Quartzo Limão Incolor Radiação Gama 
(Cobalto-60) 

     6 - 10 
 
 

Entre 6 e 10 g 3 – 5  30 - 50  

Quartzo Limão Incolor Radiação Gama 
(Cobalto-60) 

     10 - 20 
 
 

Acima de 10 g 3 – 5  30 - 50  

Quarto Oliva Incolor Radiação Gama 
(Cobalto-60) 

     6 - 10 Entre 6 e 10 g 3 - 5  30 - 50  

Quartzo Black  
Incolor 
Levemente 
leitoso 

Radiação Gama 
(Cobalto-60)     10 - 20 Acima de 10 g 15 -17 50 - 100  

Quarto Green-
Gold Incolor Radiação Gama 

(Cobalto-60)     10 - 20 Entre 6 e 10 g 10 - 16 30 – 50   

Quarto Green-
Gold Incolor Radiação Gama 

(Cobalto-60)     20 - 30 Acima de 10 g 10 - 16 50 - 100  

Quarto Rose 
D’France Incolor Radiação Gama 

(Cobalto-60)     30 - 40 Entre 6 – 10 g 35 - 40 50 - 100  

Quarto Rose 
D’France 
(Buenópolis) 

Incolor Radiação Gama 
(Cobalto-60)     40 - 100 Acima de 10 g 35 - 40 100 - 200  

Prasiolita 
(Gema) Incolor Radiação Gama 

(Cobalto-60)     30 - 40 Entre 6 e 10 g 40 - 70 100 - 300  

Prasiolita 
(Gema) 

Incolor Radiação Gama 
(Cobalto-60) 

    40 - 100 Acima de 10 g 40 - 70 300 - 600  

Prasiolita  
(Indústria beads) 

Incolor 
levemente 
leitoso 

Radiação Gama 
(Cobalto-60)       5 -10 Acima de 10 g 15 - 20    40 -80   

Citrino 
(Amarelo/laranja) Incolor Radiação Gama 

(Cobalto-60)      15 - 30 Acima de 10 g 20 - 30 100 -200  

Citrino Incolor Radiação Gama      15 - 30 Acima de 10 g 17-20 100-200  
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Conhaque (Cobalto-60) 

Citrino Honey  Radiação Gama 
(Cobalto-60)     15 - 25 Acima de 10 g 35-45   200-400  

Berilo Amarelo 
(Heliodoro) 

Incolor 
(Goshenita), 
levemente 
amarelado,  

Radiação Gama 
(Cobalto-60) 300 - 600 Entre 6 e 10 g 220 - 300 1000 -1500  

Berilo Amarelo  
(Heliodoro) 

Incolor 
(Goshenita), 
levemente 
amarelado,  

Acelerador de 
elétrons 500 - 1000     

Berilo Verde 

Incolor 
(Goshenita), 
levemente 
amarelado,  

Radiação Gama 
(Cobalto-60) 500 - 1000     

Berilo Verde 

Incolor 
(Goshenita), 
levemente 
amarelado,  

Acelerador de 
elétrons      

Berilo Rosa 
(Morganita) 

Incolor 
(Goshenita), 
levemente 
amarelado,  

Radiação Gama 
(Cobalto-60) 

     

Berilo Rosa 
(Morganita) 

Incolor 
(Goshenita), 
levemente 
amarelado 

Acelerador de 
elétrons 

     

Topázio Azul 
 

Incolor ou 
levemente 
azulado 

Acelerador de 
elétrons 100 - 200     

Topázio Azul 
 Incolor  Radiação Gama 

Cobalto-60 200 -300     

Turmalina Rosa 
 

Incolor, 
levemente 
rosada 

Radiação Gama 
Cobalto-60 5000 - 10000     

Turmalina 
Vermelha 
(Rubelita) 
 

Incolor, 
levemente 
rosada 

Radiação Gama 
Cobalto-60 6000 -10000     

 

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 



57 

 

Segundo levantamento realizado pelo MCT/CT somente nos pólos produtivos 

de Governador Valadares e Teófilo Otoni existem cerca de 300 microempresas 

formais nas áreas de lapidação e mais de 2700 informais, cerca de 1500 corretores 

de pedras preciosas e um número desconhecido de garimpeiros. Pode-se afirmar 

que a maioria destes comercializa e conhece os pormenores da irradiação comercial 

de gemas há décadas. 

  No levantamento realizado pelo MDIC/SECEX juntamente com o IBGM em 

2008 (antes da crise internacional que viria nos anos a seguir, afetando 

contundentemente a indústria de gemas e jóias) para as exportações brasileiras de 

gemas e metais preciosos não se sabe qual o montante de gemas que passaram 

pelo processo de irradiação, mas certamente deve ser uma boa parcela do total 

apresentado nas Tabelas 7, 8 e 9, a seguir.  

Tabela 7 - Destinos das exportações de gemas, jóias e metais preciosos em 2008 / US$ FOB. 

 

País Valor Percentual 

Estados Unidos 630.278.348 40,8 

Reino Unido 320.592.886 20,8 

Alemanha 175.867.710 11,4 

Suíça 161.895.040 10,5 

Coréia do Norte 37.654.417 2,4 

Bélgica 35.229.227 2,3 

África do Sul 23.919.803 1,5 

Hong Kong 23.303.189 1,5 

Colômbia 12.818.103 0,8 

China 9.802.294 0,6 

Demais países 113.114.031 7,3 

TOTAL 1.544.475.048 100 

 

Fonte: MDIC / SECEX, Cap 71 da NCM, 2010. 
 

 
Em 2008, referente ao Setor de Gemas e Metais Preciosos os estados que 

mais exportaram foram (Tabela 8): 
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Tabela 8 - Exportações de gemas, jóias e metais preciosos em 2008 / US$ FOB. 

 

País Valor Percentual 

Minas Gerais 701.251.399 45,4 

São Paulo 271.221.945 17,6 

Bahia 219.492.071 14,2 

Goiás 79.527.408 5,1 

Amapá 73.934.539 4,8 

Mato Grosso 72.719.070 4,7 

Rio Grande do Sul 63.325.069 4,1 

Rio de Janeiro 34.661.614 2,2 

Pará 13.647.062 0,9 

Paraná 9.837.308 0,6 

Demais estados 4.857.563 0,3 

TOTAL 1.544.475.048 100 
 

Fonte: MDIC / SECEX, Cap 71 da NCM, 2010. 

 
Mesmo sabendo que as gemas irradiadas compõe uma grande parcela 

importante dos produtos gemológicos utilizados na fabricação de jóias e acessórios, 

vale destacar que não há atualmente nenhum estudo estatístico consistente sobre 

este levantamento. No Brasil, o IBGM – Instituto Brasileiro de Gemas e Pedras 

Preciosas juntamente com a APEX / MDIC tem contribuído com a estatística de 

exportação e importação de pedras preciosas, bem como de consumo interno de 

gemas no país, porém não se tem relatos qual o percentual refere-se exatamente às 

gemas irradiadas. Dos 41.646.704 US$ em exportações de pedras preciosas 

brasileiras, em bruto, lapidadas, ou pré-formadas em 2008 não se sabe ao certo qual 

a real margem dos produtos beneficiados por irradiação (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Exportações brasileiras de gemas, jóias e metais preciosas em 200 / US$ FOB. 

 
Exportações brasileiras de gemas, jóias e metais preciosos em 
2008 por Estado / Produtos US$ FOB Percentual 

Ouro em barras, perfis de sec. Macição, bulhão dourado 1.032.445.604 66,8 

Telas ou grades catalisadoras de platina 107.797.193 7,0 

Outs.resid/desperd.de outros.metais prec. etc. 95.811.182 6,2 

Artefatos de joalheria, de outros metais preciosos, etc. 61.207.589 4,0 

Outras pedras preciosas/semi trabalhadas de outro modo 55.709.457 3,6 

Pedras preciosas, em bruto, serradas ou desbastadas 41.646.704 2,7 

Outras obras de metais preciosos / metais folh/ chap.metal prec. 32.130.729 2,1 

Prata em outras formas semimanufaturadas 25.652.627 1,7 

Artefatos de joalheria, de matais comuns folh.metal prec. 19.668.989 1,3 

Outras bijuterias de metais comuns  14.458.789 0,9 

Demais produtos 57.946.195 3,8 

TOTAL 1.544.475.084 100 

 
Fonte: MDIC / SECEX, Cap 71 da NCM, 2010. 
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8. TENDÊNCIAS DE MERCADO 

No Brasil, diversos estados passarão a compor o grupo de Estados que 

conhecerão melhor os pormenores da irradiação comercial de gemas. È notório um 

aumento no envio de minerais gemológicos oriundos destes estados bem como bem 

como de países como o Afeganistão, Nigéria e África do Sul para ser testado com a 

radiação gama (Cobalto-60) nas unidades brasileiras.  A saber, somente os 

comerciantes de gemas de diversas localidades dos estados de Minas Gerais, desde 

a década de 80, dominavam e conheciam o processamento de gemas por 

irradiação. No entanto, a prática de enviar minerais gemológicos incolores ou 

levemente coloridos, que saem das mais diversas lavras e garimpos brasileiros deve 

se intensificar nos próximos anos. APL’s de gemas e jóias dos estados do Pará, 

Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, e 

Espírito Santo, estão passando a entender melhor o processo de radiação aplicada 

no melhoramento de pedras preciosas e a usar os seus serviços. Segundo dados da 

CBE-EMBRARAD testes iniciais com radiação gama são realizados a todo o 

momento nas suas unidades de radiação em materiais gemológicos oriundos dessas 

regiões.   

 No cenário nacional, o estado de Minas Gerais sempre se destacou como o 

maior produtor de gemas susceptíveis a irradiação (vários minerais respondem ao 

processo) devido à existência de sua grande província gemológica no leste deste 

estado e tradição comercial de centros como: Governador Valadares e Teófilo Otoni; 

localidades do Leste de Minas como o Vale do Jequitinhonha, Itinga e Araçuaí e 

região do Jenipapo (turmalinas, berilos, quartzo etc.); cidades do leste mineiro como 

Galiléia (Kunzitas, Berilos, quartzos), São José da Safira (quartzo), São Geraldo do 

Baixio (quartzo), Padre Paraíso e Marambaia (Topázios); cidades da porção 

meridional de Minas como Belo Horizonte, Diamantina, Curvelo e Itamarandiba; e da 

porção setentrional como Uberlândia. Estas são algumas das localidades que estão 

no roteiro brasileiro de extração e comercio de gemas irradiadas (Figura 24). 
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Figura 24 – Principais localidades de comércio, extração e distribuição de gemas irradiadas no Estado de Minas Gerais.  

Fonte: Favacho-Silva M.D, 2008. 
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O estado do Pará começa também a despontar como uma das maiores 

províncias gemólogicas de materiais passíveis de beneficiamento pela radiação 

gama (Cobalto-60) e aceleradores de elétrons. No Pará, o grande potencial para a 

irradiação comercial de gemas está no Sudeste paraense, na região conhecida 

como Mesoregião Bico do Papagaio, cidades como São Geraldo do Araguaia, 

Marabá, Parauapebas, Conceição do Araguaia, que compõem esta região 

apresentam alto potencial no beneficiamento de quartzos hialinos. Testes recentes 

realizados pela Embrarad em garimpos da região de São Geraldo do Araguaia 

(Sudoeste do Pará) demonstram o grande potencial existente nesta região. Os 

testes foram realizados inicialmente em quartzos completamente incolores, que após 

o tratamento passaram a um verde puro e muito acentuado, para citrinos e fumês. 

No sudoeste deste estado também existem ocorrências de topázios levemente 

azulados passíveis de beneficiamento por aceleradores de elétrons (Figura 25).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Regiões do Estado do Pará com gemas susceptíveis ao beneficiamento através de 
irradiação.  

Fonte: Adaptado de Collyer et al., 2008. 

PARAUAPEBAS

SÃO GERALDO 
 DO ARAGUAIA

MARABÁ

SÃO DOMINGOS 
 DO ARAGUAIA

ELDORADO 
DOS CARAJÁS

CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

PAU D’ARCO

Garimpos de 
quartzo 
gemológico 
de passíveis 
de 
beneficiamen
to por 
irradição. 
São veios de 
origem 

MESOREGIÃO BICO DO PAPAGAIO - SE DO PARÁ

iTAITUBA

RIO
 TA

PA
JÓ

S

RI
O

 A
R

AG
U

AI
A

Garimpos de 
topázios 

gemológicos de 
passíveis de 

beneficiamento 
por irradição. 

São depósitos 
coluvinares 

relacionados a 
granitóides de 

idade  
Proterozóica 

Inferior .

REGIÃO DE ITAITUBA -SW DO PARÁ

PARÁ

 



63 

8.1. Principais produtos gemológicos irradiados 

 
Uma seqüência de fatos permite afirmar que o quartzo irradiado será o 

mineral do futuro e o que certamente chegou para ficar, e que ele é certamente a 

maior tendência em produto gemológico irradiado nos dias atuais. A grande maioria 

dos estados brasileiros não tem este privilégio de possuir uma província gemológica 

pegmatítica com diferentes minerais susceptíveis a irradiação como em Minas 

Gerais. Porém, a grande maioria tem apresentado um ambiente muito favorável a 

formação de grandes quantidades de quartzo hialino passíveis de beneficiamento 

através de irradiação para diferentes cores. São quartzos oriundos tanto de veios 

pegmatíticos (maiores províncias geológicas Norte de Minas Gerais e Nordeste 

Brasileiro), como de veios hidrotermais de grande porte nas províncias do norte de 

Goiás e  Tocantins e no Sudeste do Pará, como de depósitos secundários em 

derrames basáltico do Rio Grande do Sul.   

Já no início do século passado, quando da primeira guerra mundial, com a 

descoberta do rádio, e as necessidades de comunicação, o quartzo começou a ter 

grandes aplicações, e foi explorado principalmente nos estados de Goiás e Pará. O 

seu uso na indústria ótica e eletrônica se estendeu até a segunda guerra mundial 

quando entrou em declínio, mas logo assumiu outra aplicação.  

O abundante quartzo hialino, sempre teve uma áurea de mineral gemológico, 

sendo apreciado por colecionadores quando em belos cristais, porém, devidos a 

padrões impostos em épocas remotas, seu uso na indústria joalheira e de lapidação 

era restrito por ser considerado um material de qualidade gemológica inferior. Em 

contrapartida aos valores acentuados das pedras preciosas clássicas bem como a 

diminuição de sua produção mundial, e também com o crescente aumento pela 

demanda de jóias com pedras preciosas e implantação de grandes joalherias que 

trabalhariam com métodos de fabricação mais avançados (produção de jóias em 

série), a indústria joalheira mundial busca encontrar novos caminhos para suprir 

estas necessidades e está vendo no quartzo irradiado uma das suas grandes 

saídas. Este fato vem transformando tal mineral quando irradiado em matéria-prima 

estratégica da indústria de gemas e jóias nacional e internacional, é raro não ver na 

vitrine de uma joalheria pelo menos uma peça com quartzo irradiado.  
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9. PERSPECTIVAS 

 
O beneficiamento da cor de gemas usando os mais diferentes métodos de 

irradiação é uma realidade do mundo moderno. Conhecer suas vantagens tornou-se 

tarefa fundamental como estratégia de negócios de comerciantes de gemas e 

joalheiros. Entre as diversas vantagens de se irradiar pedras preciosas, podem-se 

destacar os seguintes. 

Mostrar a exclusividade, o moderno, o inovador parece ser o desejo de todo 

joalheiro e comerciante de gemas que visam uma maior competitividade do seu 

produto. Nesta disputa tão acirrada por mostrar o incomum, o design em gemas tem 

sido este diferencial. O ar inusitado proporcionadas por estas lapidações especiais 

ou diferenciadas, confere a jóia um aspecto de verdadeira obra de arte, além de um 

valor mais acentuado no ato da venda. No entanto, estas ousadias nos designs de 

gemas têm certos limites e por motivos que vão desde a disponibilidade do material 

em bruto, de cores, tamanhos, quantidades, etc., determinadas gemas não podem 

ser lapidadas de acordo com o que foi idealizado por seu autor e o projeto de uma 

coleção, em geral, é abortado. 

Nos dias atuais, com nenhum outro material gemológico tem proporcionado 

tamanha competência.  As “gemas irradiadas” vêm suprindo várias lacunas 

comerciais e dentre suas grandes vantagens em comparação às gemas 

convencionais pode-se destacar; 

� Quantidades maiores; 

� Maior variedade de cores, matizes e saturação; 

� Tamanhos mais acentuados; 

� Preço mais convidativo; e 

� Permitem a lapidação diferenciada (Figura 26). 
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Figura 26 – Lapidações Diferenciadas em gemas irradiadas.  

Fonte: Cortesia Mineração Minas Gerais (Gov. Valadares), 2010. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Brasil pode estar deixando de ganhar milhares de dólares com a irradiação 

comercial de gemas por não conhecer seus pormenores. Assim sendo, um 

levantamento das quantidades de materiais gemológicos que são irradiados 

atualmente no Brasil, dos que são consumidos nacionalmente, e dos que são 

enviados para o exterior anualmente, também devem ser contabilizados 

estatisticamente. Só assim, poder-se-á ter uma idéia da dimensão dos números do 

grande negócio que é irradiar pedras preciosas e do quanto já foi perdido devido a 

falta de conhecimento e de divulgação.  

A priori, a indústria de gemas e jóias do Brasil deve dar atenção especial a 

duas variedades gemológicas existentes em territórios brasileiros, a saber: o topázio 

incolor e o quartzo incolor. Essas gemas, nas últimas décadas, têm sido objeto de 

cobiça dos comerciantes de gemas brasileiros e estrangeiros. Irradiadas em 

toneladas, estas gemas ocorrem em abundância em alguns estados brasileiros e 

apresentam excelente susceptibilidade ao beneficiamento por irradiação sendo, 

portando, os dois produtos gemológicos irradiados de maior demanda a nível 

mundial.   

Quanto aos métodos de irradiação aplicados em pedras preciosas, deve-se 

dar mais destaque a radiação gama (cobalto-60), pois é o método mais aceito 

internacionalmente, por não deixar resíduos radioativos, ter disponibilidade no Brasil, 

e as unidades comerciais brasileiras já apresentam know-how desenvolvido e 

implantado com sucesso há décadas para o beneficiamento de diversos tipos de 

minerais gemológicos.  

A bem sucedida radiação gama (cobalto-60) realizada no Brasil, ainda é 

pouco divulgada a nível internacional. Grande parte do material gemológico que é 

irradiado no Brasil é levada para ser comercializada no exterior e apenas uma 

pequena parcela é comercializada no país.  

Por outro lado, a divulgação da técnica de radiação gama (cobalto-60) 

objetivando a venda de serviços de irradiação se faz necessária, pois comerciantes 

de gemas brasileiros que utilizam os serviços de irradiação os guardam como 

segredo industrial. Este fato limita, em grande parte, que produtores de países como 
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a Nigéria, África do Sul, Afeganistão e Paquistão, que são países possuidores de 

grandes reservas de gemas beneficiáveis por radiação gama (cobalto-60), de 

enviarem seus produtos ao Brasil sem a intervenção de atravessadores.  
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11. RECOMENDAÇÕES 

 
Certamente a escolha por um ou por outro produto beneficiado é uma escolha 

do comerciante de gemas, lembrando que todos terão seu nicho de mercado se 

forem bem “esclarecidos” (disclosure).  

Infelizmente, grande parte do assunto relacionado às gemas irradiadas que 

está no inconsciente coletivo da comunidade de comerciante de gemas e fabricante 

de jóias, diz respeito a diversos relatos sobre sua provável radioatividade residual, 

sendo que, em contrapartida, suas vantagens comerciais são pouco mencionadas.  

Em princípio, como recomendação principal, diversas ações corretivas devem 

ser realizadas neste sentido, a começar por um marketing de esclarecimento sobre 

esta aplicabilidade dos irradiadores na indústria de gemas e jóias nacional. Vale a 

pena lembrar que se está diante de uma tecnologia capaz de gerar matérias-prima 

gemológicas estratégicas e que seus métodos são de total aceitação nacional e 

internacional.  

Em síntese, uma visão comercial mais ampla sobre os produtos gemológicos 

irradiados, isto é, conhecer suas vantagens, disponibilidade dos métodos utilizados 

no Brasil e em outros países, valores e variedades gemológicas agregados com 

estes beneficiamentos, entre outros pormenores da aplicação da irradiação 

comercial de gemas, por parte dos comerciantes de gemas e joalheiros, bem como 

pelas comunidades das APL’s brasileiras, se faz extremamente necessário.  

Em se tratando de gemas irradiadas, o impacto comercial negativo já começa 

pelo nome, pois existe a associação imediata com material radioativo, câncer entre 

outras coisas negativas. No entanto, este problema é facilmente solucionável: em 

vez de denominá-las comercialmente de gemas irradiadas se deveria passar a 

chamá-las de “gemas energizadas”, que soa comercialmente mais adequado. 

Lembra-se que o motivo esotérico é um dos principais motivos que levam a 

compra de uma gema e consequentemente da jóia no qual ela esta inserida. Quem 

não gostaria de comprar uma gema única energizada para o violeta, para o verde, 

enfim uma gema que passou por uma unidade de radiação e que absorveu energia 

suficiente para adquirir determinada cor. Também se ressalta que a aquisição de 
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uma cor por parte de uma gema exposta a radiação é a prova mais concreta que um 

sólido absorve diferentes energias.  

Deveriam ser mais bem incentivadas as políticas de intensificação do uso da 

gema irradiada, até o final de sua cadeia produtiva, ou seja, a fabricação da jóia.  

O potencial da irradiação comercial de gemas deve ser ressaltado com mais 

firmeza e exatidão pelos arranjos produtivos locais da cadeia produtiva de gemas e 

jóias, bem como nas associações de classe da indústria de gemas e jóias dos 

estados brasileiros. Entretanto, até que tais conhecimentos sejam absorvidos, estes 

continuarão atuar no início desta cadeia produtiva, ou seja, exportando os materiais 

gemológicos susceptíveis a irradiação em bruto e a preços baixos e dessa maneira 

transferindo lucro para terceiros.  

Órgãos institucionais como o DNPM, juntamente com a Comissão Nacional 

de Energia Nuclear - CNEN, poderiam se organizar em parceria um mapeamento 

geológico das áreas onde os minerais gemológicos são susceptíveis ao 

beneficiamento através dos métodos de irradiação, na tentativa de criar um material 

didático suficiente para que sejam desenvolvidas políticas públicas e ações de 

incentivo a exploração e comercialização de tais produtos de maneira correta e 

beneficiando especificamente o arranjo produtivo onde esta gema é produzida.  

O serviço de acelerador de elétrons aplicado em pedras preciosas com 

capacidade e qualidade de processamento de algumas gemas produzidas no país é 

de suma importância, pois apesar de não estarem livres das regras internacionais 

impostas pelo mercado, os aceleradores de elétrons, bem como reatores nucleares 

certamente continuarão a ser usados com sucesso no beneficiamento de gemas nos 

próximos anos. Certamente, vários comerciantes de gemas se adequarão às regras 

impostas pelo mercado americano quanto à distribuição, importação e exportação de 

certos produtos gemológicos irradiados.   

Embora muitas das licenças de distribuição e importação obtidas junto a NRC 

sejam de unidades de irradiação e de distribuidores estrangeiros, países como o 

Brasil deverá pensar em possuir regras na importação e distribuição auxiliadas por 

nossa própria agência nuclear, ou seja, através da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. 
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A hierarquização dos diferentes processos de beneficiamento se faz 

extremamente necessário para o chamado disclosure, ou seja, o “esclarecimento” 

sobre o tratamento aplicado a uma pedra final para o consumidor final é de suma 

importância além de muito ético.  

O consumidor final antes de qualquer coisa precisa ter em mente quem é 

quem neste mercado. Este cliente precisa saber sobre a qualidade dos processos. 

Um tingimento, ou um oleamento aplicado em uma pedra preciosa, mesmo tendo 

seu nicho de mercado, não poderá se comparar a um tratamento de alta pressão e 

alta temperatura, ou a um tratamento por acelerador de elétrons, ou a um tratamento 

com gama (cobalto-60) aplicado em pedras preciosas. Para estes últimos, são 

necessários milhares de dólares de investimentos com o desenvolvimento e 

aprimoramento de suas técnicas para que se aproximem cada vez mais do natural, 

bem como diversas pesquisas científicas girando em torno deles.  

Assim sendo, na tentativa de contribuir com uma provável hierarquia dos 

beneficiamentos em pedras preciosas, segue a Tabela 10, como sugestão.   

 

Tabela 10 - Sugestão de hierarquização dos principais beneficiamentos aplicados em pedras 
preciosas. 

 

Nota Categoria Processos Principais Gemas 

10 Gema 100% natural Sem processo Diversas 

9 

Gemas naturais tratadas 
por radiação e tratamento 

térmico com 
correspondentes na 

natureza 

Acelerador, cobalto-60, Reator, 
HPHT, Tratamentos térm. 
Simples, clareamentos. 

Topázios sky, quartzos fumê, 
berilos, kunzitas, prasiolitas, 

diamantes coloridos. 

8 

Gemas naturais tratada por 
radiação e tratamento 

térmico sem 
correspondentes na 

natureza 

Acelerador, cobalto-60, Reator, 
HPHT, Tratamentos térm. 
Simples, clareamentos. 

Green-golds, citrinos 
conhaques, topázios swiss, 

eletra blue, london blue. 

7 Laser Retirada de inclusões Diamantes principalmente 

6 Gemas naturais tratadas 
por adição de óxidos,  

Difusão Superficial e Difusão 
Completa 

Safiras, Rubis, Topázios, 
Quartzos 

5 
Capeamentos (Coatings) e 

Oleamentos 

Cobertura superficial em geral 
originada através de eletro 
deposição / impregnação com 
materiais poliméricos Opticon, 
Gem Trat, etc. 

Diamantes, Quartzos 
hialinos, Topázios incolores / 
Principalmente Esmeraldas 
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4 Tingimentos 

Preenchimento com 
determinados óxidos em 

minerais com determinada 
porosidade. 

Ágata, 

3 Gemas Sintéticas Minerais crescidos em 
laboratórios 

Quartzos sintéticos, Rubis 
Sintético, Safiras Sintéticas 

etc. 

 
 
Fonte: Favacho-Silva M.D, 2010. 
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12. CONCLUSÃO 

 

É fato, o crescente interesse das unidades de radiação comerciais nacionais e 

internacionais em implantar e aprimorar tecnicamente cada vez mais a irradiação 

comercial de gemas como uma de suas grandes aplicabilidades por ser um 

excelente nicho de negócios, e aliado ao fato que em pouco tempo não existirão 

materiais gemológicos ditos 100% naturais disponível suficientemente para suprir 

esta lacuna. Em uma previsão pouco otimista, porém real, muito em breve grande 

parte das lavras de pedras preciosas estarão exauridas mundialmente e as 

existentes não serão suficiente para suprir a grande demanda das joalherias de 

produção em série (isto é, fabricação de jóias inteiramente automatizadas) 

existentes nas grandes capitais. Certamente, os métodos de beneficiamento de 

gemas que produzirem maiores quantidades, diferentes variedades coloridas, e que 

mais se aproximarem da gema natural no tangente a não modificação da estrutura 

cristalina do mineral serão os que terão maiores chances de aceitação pela indústria 

de gemas e jóias nacional e internacional. Neste contexto, já se destacam 

principalmente a irradiação e o tratamento térmico.  

O conhecimento dos pormenores do beneficiamento de gemas através de 

irradiações por parte dos arranjos produtivos locais brasileiros (APL’s) em relação às 

gemas irradiadas como matéria-prima estratégica é de fundamental importância. 

Certamente, a falta deste conhecimento pode ser apontada como o principal gargalo 

desta indústria.  

O apoio da comunidade científica, associações de classes, e agências 

nucleares continuará sendo fundamental para o esclarecimento e aceitação dos 

métodos de irradiação aplicados na coloração de pedras preciosas. Por outro lado, a 

não existência de uma hierarquia pura e clara sobre esta indústria de 

beneficiamentos ainda fará com que a irradiação enfrente alguns percalços. Em 

outras palavras o cliente final deve saber em uma escala quais são os melhores e 

piores beneficiamentos aplicados em pedras preciosas, quais as tecnologias 

envolvidas, qual o seu nível de aceitação, no entanto o que se tem visto é que o 

marketing pessoal de cada empresa de beneficiamento é quem dita as regras deste 

mercado. Certamente isto não mudará repentinamente, pois o que seria do comércio 
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das esmeraldas se estas fossem duramente ressaltadas que a maioria passa por 

oleamentos para tornar o seu verde ainda mais vívido e encobrir suas fraturas, que 

seriam dos rubis e safiras se fossem divulgados que quase 100% deste material 

recebem tratamentos térmicos antes de chegar a uma joalheria. Um grande erro da 

indústria de gemas e jóias no que diz respeito ao seu disclosure e não relatar a 

hierarquia dos beneficiamentos, ação que é perfeitamente possível.  

Quanto às variedades produzidas por irradiação, certamente, o quartzo 

irradiado será o mineral do futuro para a fabricação de jóias, nenhum outro material 

gemológico apresentará tamanha variedade de resposta em variedades coloridas 

adquiridas a partir de sua variedade hialina (incolor) através de processos de 

irradiação, sua tendência é superar até mesmo a demanda da irradiação em 

topázios incolores. A grande demanda de quartzo susceptível a irradiação na 

maioria dos arranjos produtivos locais brasileiros o torna o mineral mais adequado 

para suprir as lacunas da deixadas pela freqüente exaustão das minas e garimpos 

das outras pedras preciosas em território nacional. 

Quanto ao aspecto de prováveis danos à saúde, isso já é um assunto mais do 

que discutido e esclarecido. Neste âmbito está esclarecido que gemas produzidas 

em  aceleradores e reatores ou na combinação destes métodos precisam de 

licenciamento devido sua provável radioatividade residual, ou seja, necessitam de 

um tempo de quarentena para o decaimento desta radioatividade porém são 

altamente comercializáveis, enquanto que as produzidas com gama (cobalto-60) 

estão livres destas regras e podem passar imediatamente as mãos do cliente ao 

final do processo, lembrando que o Brasil detém o know-how deste último método.  

Devido suas condições geológicas, o Brasil será por muito tempo um dos 

principais fornecedores de matéria-prima susceptível a radiação. Políticas de 

produção devem ser postas em prática junto aos arranjos produtivos locais, bem 

como um marketing mais acentuado e agressivo quanto ao esclarecimento dos 

pormenores da irradiação comercial de gemas, das variedades coloridas geradas e 

agregação de valores relativos através dos seus diferentes métodos existentes no 

mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Maior ênfase deverá ser dada a 

radiação gama cobalto-60 por parte dos comerciantes de gemas e joalheiros 

brasileiros, devido a sua disponibilidade, mas fica claro que a existência de um 

acelerador no país também é de suma importância.  
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A irradiação comercial de gemas é, portanto um grande exemplo do uso 

pacífico da energia nuclear na indústria, métodos estão notificados quanto as 

dosagens permitidas, regras de distribuição e importação estão estabelecidas e sua 

provável radioatividade residual tão comentada já é um assunto praticamente 

resolvido, neste sentido cabe aqui as palavras célebres de Marie Curie (Prêmio 

Nobel de Física de 1903 e uma das pioneiras nos estudos das radiações) “Nada 

precisa ser temido, apenas entendido”. 
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