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RESUMO 
 
As ágatas do sul do Brasil, apresentam colorações pouco interessantes ou salientes, 
sendo predominante os tons acinzentados, porém não, necessariamente, vistosos. 
Tais qualidades, foram fatores determinantes para o início do processo de tingimento 
aplicado às ágatas do Rio Grande do Sul, desde o século XVIII. Este segmento 
mineral, atualmente, ainda apresenta carências relacionadas a tecnologias e 
processos de produção, além de infraestruturas inadequadas, resultando em prejuízo 
para as comunidades produtoras. Nesse cenário, vem-se estruturando, a pesquisa 
local de sistemas técnicos e operacionais viáveis para o setor, tanto economicamente 
quanto ambientalmente, objetivando a melhoria do valor agregado às gemas 
beneficiadas, além da qualidade da cor. A pesquisa do tingimento em preto, 
desenvolve-se no segmento mineral de Soledade, sendo replicados, padronizados e 
otimizados no Laboratório LAPROM da UFGRS e Centro Tecnológico de Pedras, 
Gemas e Joias do Rio Grande do Sul, com o intuito de reduzir o custo do processo 
operacional, reduzir a energia envolvida no sistema, medir comprimento de onda das 
amostras analisadas, visando sustentabilidade e eficiência da qualidade da cor. A 
amostragem foi classificada conforme tipologias atribuídas às características 
predominantes das gemas, com análises espectrofotométricas antes e depois do 
tingimento e, ainda, após o polimento. Sendo que, a pesquisa dos sistemas de 
tingimento de ágata por uso de ácidos passou por avaliação de processos 
termoquímicos, quantificação dos reagentes e a eficiência do tingimento aplicado às 
diferentes tipologias de ágatas. Além da elaboração de procedimentos padronizados, 
viabilizando a replicação e otimização dos processos, juntamente com análises de 
parâmetros colorimétricos e espectrofotométricos. Ao final, tem-se a comparação dos 
resultados pesquisados com as curvas de reflectância das amostras minerais, 
contendo informações acerca dos de seus respectivos comprimentos de ondas 
medidos antes e após o processo de tingimento das ágatas padronizados, otimizados 
a partir do estudo de caso aplicado em empresas locais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gemas, beneficiamento; tingimento preto; ágata. 
 
ABSTRACT 
 
The agates of the south of Brazil, present little interesting or salient colorations, being 
predominant the shades of gray, but not, necessarily, showy. These qualities were 
determinant factors for the beginning of the dyeing process applied to the agates of 
Rio Grande do Sul, since the 18th century. This mineral segment currently still has 
deficiencies related to technologies and production processes, as well as inadequate 
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infrastructures, resulting in damage to the producing communities. In this scenario, the 
local research of technical and operational systems feasible for the sector, both 
economically and environmentally, has been structured, aiming to improve the value 
added to the benefited gems, as well as the quality of the color. The research on black 
dyeing is developed in Soledade mineral segment, being replicated, standardized and 
optimized in LAPROM Laboratory of UFGRS and Technological Center of Stones, 
Gems and Jewelry of Rio Grande do Sul, in order to reduce the cost of the working 
process, reduce energy involved in the system, measure the wavelength of the 
analyzed samples, aiming for sustainability and efficiency of the color quality. Sampling 
was classified according to typologies attributed to the predominant characteristics of 
the gems, with spectrophotometric analysis before and after dyeing and also after 
polishing. The study of agate dyeing systems through the acid use was based on the 
evaluation of thermochemical processes, the quantification of reagents and the dyeing 
efficiency applied to different types of agates. In addition to elaboration of standardized 
procedures, allowing the replication and optimization of the procedures, along with the 
analysis of colorimetric and spectrophotometric parameters. Finally, we compare the 
results obtained with the reflectivity curves of the mineral samples, with information 
about their respective wavelengths measured before and after the dyeing process of 
standardized and optimized agates based on the case study in local companies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, diante toda tecnologia disponível, existe uma deficiência em referências 
sobre os processos e sistemas de tingimento aplicados às ágatas, os quais já eram 
escassos e precários em tempos remotos. Provavelmente, isso está associado à 
técnicas e formulações secretas, envolvendo a competividade internacional e o 
monopólio do conhecimento em que o setor mineral encontra-se inserido, como já 
descrito no século passado em que quase toda a literatura existente, à época, se 
baseava no trabalho original do Dr. Dreher. Ademais, considerando a complexidade 
das gemas, a simples leitura de publicações técnicas não bastariam para se obter 
coloração adequada, sendo fundamental uma boa e longa prática nesta atividade para 
conseguir resultados satisfatórios. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEMOLOGIA, 
1957, p. 1). Nesta concepção e levando em consideração que a ágata é uma 
variedade da calcedônia, segundo Michelin et al (2013 apud Frondel, 1962; Hurlbut Jr 
& Switzer, 1980; Heeman, 2005), a qual apresenta bandeamentos em que as bandas 
são dispostas em formatos concêntricos ou paralelos na parte interna dos geodos, 

com micro poros de diâmetros que podem atingem a marca de 0,1 m, além de, 
também, conterem água. Então, a ágata por ser uma gema classificada como porosa, 
segundo autores, e sua coloração natural poderia ser alterada com adição de 
pigmentos. Diante o exposto, o desenvolvimento da pesquisa tornou-se relevante, 
tendo em vista o estudo de novas tecnologias e atualização de técnicas de tingimentos 
para o setor mineral, pois o cenário atual difere em pouco das técnicas desenvolvidas 
a séculos atrás. No APL de Pedras, Gemas e Joias de Soledade/RS, foram 
pesquisadas as variáveis de tingimentos empregados atualmente, buscando 
replicação em laboratório da pesquisa in situ e a determinação da formulação química 
dos processos e otimização dos métodos de tingimento, para a coloração artificial em 
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preto aplicado nas ágatas, visando à minimização do impacto ambiental, em 
consonância com a redução de custos operacionais, medições dos comprimentos de 
onda para a cor preta e comparação entre os métodos de tingimento. Para tanto, foi 
considerado estudos realizados para o tratamento industrial de ágatas (Tubino, 1998), 
o tratamento químico com o desenvolvimento de novas tecnologias, conforme 
Ericksson (2015) e a composição natural dos minerais, visando comprovar a influência 
diretamente da solução tingidora na eficiência do tingimento aplicado às diferentes 
tipologias de ágatas estudadas.  
 
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostragem 
 
A amostragem foi realizada a partir da classificação de ágatas, segundo 
nomenclaturas usuais do segmento mineral da região de Soledade/RS, classificadas 
em quatro tipologias distintas, denominadas como ágata “vidrada”, ágata de “massa 
boa”, ágata de “sal” e ágata “bandada”. Sendo o critério base para tal classificação a 
predominância da característica principal, podendo estar seguida ou não pelas 
secundárias. As amostras selecionadas não foram por origem de lavra, sendo usadas 
diversas lavras de regiões distintas do estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, 
os geodos foram laminados em serra poli corte, gerando amostras no formato de 
chapas (espessura entre 3 a 5 milímetros). 
 
 2.2. Sistema de tingimento convencional local 
 
A partir da pesquisa in situ, foi feito levantamento das etapas do processo de 
tingimento na coloração artificial preta para ágatas. Verifica-se que, a maioria dos 
empreendimentos, realizam a imersão das ágatas em solução de açúcar, em 
concentrações variadas, sem critério quantitativo. Posteriormente, o sistema é 
aquecido entre 80 a 90° C, por um período de 120 a 168 horas. Os sistemas de 
aquecimento são variados, podendo ser por energia elétrica, queima de material 
lenhoso ou a gás butano. As empresas locais não possuem controle ou gerenciamento 
de temperatura, tampouco o sistema de aquecimento permanece em temperatura 
constante. Após o período descrito, as ágatas são retiradas da solução de açúcar, 
lavadas em abundância e imersas em ácido sulfúrico concentrado, com aquecimento, 
por um período de 72 a 120 horas, em geral. Posteriormente, as ágatas passam pela 
lavagem novamente e são submetidas ao aquecimento em fornos por um período de 
4 horas a temperatura de 220° C. Nas Figuras 01 e 02, tem-se as imagens das 
amostras submetidas ao tingimento em preto realizada por empresa local, cujo 
aquecimento é realizado por energia elétrica, porém sem controle de quantidade de 
reagentes para o preparo da solução tingidora, sendo estimado uma relação mássica 
entre açúcar e água de 1:1. 
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Figura 01. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da categoria “bandada”, 
“sal” e “massa”, da esquerda para a direita. Amostras antes do tingimento. 

 
Figura 02. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da categoria “bandada”, 
“sal” e “massa”, da esquerda para a direita. Amostras após o tingimento e polimento. 
 

 
2.3. Padronização - Determinação da fórmula padrão da coloração artificial preta 
 
Para esta fase, utiliza-se açúcar refinado comercial fundido e água (proporção 1:1). 
As amostras são submetidas em imersão na solução de açúcar, por 168 horas à 
temperatura ambiente. Posteriormente, são imersas em ácido sulfúrico (H2SO4) 
concentrado, permanecendo por 96 horas, em condições ambiente (sem 
aquecimento). Após a imersão, as amostras são dispostas em camadas intercaladas 
com areia, submetidas ao aquecimento (forno mufla), por 10 horas a temperatura de 
200° C.  
 
2.4. Otimização do sistema coloração artificial em preto 
 
Foram utilizados como reagentes, açúcar comercial e ácido sulfúrico concentrado 
(98,08 g.mol-). O preparo das soluções tingidoras ocorre em três concentrações 
diferentes, denominadas por 1, 2 e 3, nas proporções de açúcar e água de 0,5:1, 1:1 
e 2:1, respectivamente. Dispõem-se as amostras em imersão nas diferentes soluções, 
as quais permanecem em repouso por 168 horas, sem aquecimento. As variações de 
temperatura ambiente foram controladas, sendo a mínima de 8,5 °C e máxima de 
22,4°C. Após a lavagem das amostras, estas são imersas em ácido sulfúrico 
concentrado por 120 horas, sem aquecimento. As variações de temperatura ambiente 
foram controladas, conforme pode-se verificar na Tabela 01. 
 

Tabela 01 – Controle de temperatura ambiente, para a imersão em H2SO4(aq). 

Concentração Dia Temperatura máxima (° C) Temperatura mínima (° C) 

 
 

1, 2 e 3 

1 11,7 3,8 

2 12,9 1,8 

3 16,4 3,1 

4 14,5 6,7 

5 13,6 10,2 
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Em seguida, as amostras são lavadas e dispostas em camadas intercaladas com 
areia, procedendo com aquecimento, a 200 °C por 4 horas, em forno mufla. A seguir, 
pode ser visualizado as imagens, com as três concentrações distintas do tingimento 
otimizado em preto. 

 
Figura 03. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da categoria “bandada”, 
“sal” e “massa”, da esquerda para a direita. Amostras antes do tingimento (conc. 1). 

 

 
Figura 04. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da “bandada”, “sal” e 

“massa”, da esquerda para a direita. Amostras após tingimento e polimento (conc. 1). 
 

 
Figura 05. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da categoria “bandada”, 
“sal” e “massa”, da esquerda para a direita. Amostras antes do tingimento (conc. 2). 
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Figura 06. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da “bandada”, “sal” e 

“massa”, da esquerda para a direita. Amostras após tingimento e polimento (conc. 2). 

 
Figura 07. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da categoria “bandada”, 
“sal” e “massa”, da esquerda para a direita. Amostras antes do tingimento (conc. 3). 

 

 
Figura 08. Amostras de ágatas, categoria “vidrada”, seguida da “bandada”, “sal” e 

“massa”, da esquerda para a direita. Amostras após tingimento e polimento (conc. 3). 

 

2.5. Espectrofotometria 
 
Todas as amostras de ágatas foram submetidas à analises por espectrofotometria em 
três momentos, antes do tingimento, após o tingimento e após o polimento. As leituras 
se executam via espectrofotômetro MINOLTA CM–2600d, com esfera de integração 
associada a um filtro ultravioleta. Usou-se como iluminante o D65, que representa a 
repartição espectral da luz do dia. A captação da reflectância simula um observador a 
10°, executando a calibração do aparelho no início do trabalho, tendo dois pontos de 
referência, o zero e o branco–padrão.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Um objeto de cor preta ideal apresentaria refletância de 0% em todos os comprimentos 
de onda. Porém, na prática, um objeto com melhor cor preta possível, apresenta 
valores de refletância próximos de 0%, para comprimentos de onda visível (400 a 700 
nm). O preto é a cor mais escura, caracterizado pela falta parcial ou total de luz. Na 
Figura 09, tem-se a reflectância em função do comprimento de onda, para as amostras 
de ágatas submetidas ao tingimento em preto nas concentrações 1, 2 e 3. Pode-se 
interpretar que as amostras da categoria massa, submetidas às concentrações 1, 2 e 
3 de coloração artificial preta, apresentaram as curvas de refletância mais próximas 
de 0%. Para tanto, considera-se que qualquer uma das concentrações pode servir 
para o tingimento em preto para amostras pré-classificadas nesta categoria. No 
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entanto as demais categorias, embora com espectro dentro do aceitável para a cor 
preta, apresentam oscilações na curva de refletância após o polimento. Fato esse, 
não significativo para apresentar alteração na cor visual resultante, ou seja, a preta. 

 
Figura 09. Curva de refletância - médias das medidas de comprimento de ondas das 

amostras submetidas à otimização do sistema de tingimento em preto (concentrações 1, 2 e 
3). Medidas realizadas após o polimento das peças amostradas. 

 

A seguir, tem-se na Figura 10, a curva de refletância para amostras submetidas ao 
processo de tingimento convencional em preto, via empreendimento local. Verifica-se 
que as amostras da categoria massa e vidrada apresentam cor visual marrom 
avermelhado cujo comportamento gráfico revela tendência ao espectro do vermelho 
e amarelo, embora não representa suas curvas com exatidão.  
 

 
Figura 10. Curva de refletância - médias das medidas de comprimento de ondas das 

amostras submetidas ao tingimento convencional em preto em empreendimento local, 
após tingimento e polimento. 

 
Constatou-se que os empreendimentos locais não possuem um sistema padronizado, 
tão pouco quantificação de reagentes, sendo produzidas gemas tingidas em diferentes 
tons da mesma cor. Fato esse, que diminui o valor comercial das peças submetidas 
ao tratamento químico. Tanto a padronização, quanto a otimização de tingimento em 
preto, foram balizadas pela quantificação e redução dos reagentes usados, além da 
redução de energia agregada ao processo. Não obstante, os resultados foram 
satisfatórios, pois a qualidade visual do tingimento é superior ao tingimento 
convencional local, uma vez que as peças tingidas em laboratório tiveram como cor 
final preta e as peças comerciais cor final em tons de marrom avermelhado.  
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4. CONCLUSÕES 
 

Tendo por base as leituras espectrofotométricas, observa-se melhor resultado para 
amostras classificadas na categoria “massa” submetidas em qualquer uma das três 
concentrações da otimização do tingimento artificial em preto, sem aquecimento, 
quando comparadas às demais. Ainda assim, foi observada pouca eficiência do 
processo de tratamento químico nas amostras de ágatas submetidas ao tingimento 
convencional, realizado por empreendimento local, resultando na coloração das peças 
em tons que variam do marrom escuro ao marrom avermelhado. Interpreta-se que, 
possivelmente, as quantidades dos reagentes usados no sistema comercial estão 
abaixo do calculado na padronização e otimização ou a qualidade dos reagentes não 
são adequadas ou, ainda, o conjunto desses.  Isso, agregado ao fato de que as 
empresas locais utilizam aquecimento do sistema em todas as etapas do tingimento, 
agregando maior custo ao produto mineral beneficiado. Tanto na fase de 
padronização, quanto otimização, o resultado final foi a cor preta, com redução de 
energia agregada ao processo, revelando que o método está em consonância com a 
sustentabilidade e a qualidade do mineral tingido. Ademais, foi constatado melhora na 
intensidade de cor visual após o processo de polimento em todas as amostras 
analisadas. 
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