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Topázio Imperial
o antigo rubi brasileiro
Rui Galopim de Carvalho

 Normalmente quando se fala em topázio 
é na cor amarela ou laranja que se pensa. 
Inclusivamente, a designação “topázio” é 
erroneamente utilizada para o citrino e 
também para o quartzo fumado. De facto, 
foram estas cores que tornaram o topázio 
numa gema de grande procura no passado. 
Hoje em dia, porém, é a cor azul que lhe 
confere popularidade à escala planetária, 
sendo esta cor, como se sabe, em regra 
artificial e, na sua maioria, obtida por 
irradiação de topázios incolores. Há mais de 
dois séculos, estes topázios incolores eram 
usados em joalharia de prata,  tendo estado, 
aliás, nas origens da expressão comercial 

“minas novas” que, actualmente, se encontra 
desprovida de significado gemológico.
 Foram, portanto, os topázios amarelos 
mas, muito especialmente, os laranjas a 
quase vermelhos, que trouxeram este 
mineral para a ribalta das pedras preciosas. 
Estava-se no segundo quartel do séc.  XVIII e, 
nos solos de Minas Gerais, no Brasil, 
procuravam-se ouro e diamantes. É, então, 
na região de Ouro Preto, assim designada 
por lá se encontraram pepitas de ouro com 
uma patina negra, que são descobertos os 
primeiros topázios quase vermelhos. 
Chegaram a Portugal com grande pompa, 
tendo os exemplares mais carregados na cor 
sido apelidados de “rubis brasileiros”.
 Estas gemas foram desde logo integradas 
na joalharia portuguesa de então, como o 
provam as peças ainda em existência, tais 
como obras de grande aparato, como a 
Custódia da Patriarcal da Sé de Lisboa e o 
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Descoberto no séc. XVIII, na região de 
Ouro Preto,  o topázio imperial foi 
outrora muito popular em Portugal, 
mas pouco utilizada nos dias de hoje.
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resplendor do Senhor Santo Cristo dos Milagres,  em 
Ponta Delgada. Nestas, regista-se a presença de 
topázios de boa cor e qualidade, ao lado de diamantes, 
rubis e esmeraldas, espelhando o apreço que estas 
pedras tiveram no Portugal de Setecentos. A 
documentação também é rica em alusões aos topázios, 
designadamente o inventário das jóias sequestradas 
aos Duques de Aveiro, em 1759, onde se contam várias 
jóias com “topázios do Brasil”, designação pela qual 
eram conhecidas estas variedades gemológicas.
 Acerca da nomenclatura, diga-se que a expressão 
“topázio imperial” é mais tardia, do séc. XIX, e estará 
eventualmente ligada à figura de D. Pedro II do Brasil, 
havendo contudo referências à atribuição do nome em 
alusão à família imperial russa por ocasião da 
descoberta dos topázios rosas e vermelhos nos Urais. 
Surge igualmente a designação de topázio precioso 
para as variedades amarelas. Em bom rigor, a 
expressão “topázio imperial” é a denominação 
comercial dos topázios de cor laranja a vermelha.
 Uma das características dos topázios imperiais é a 
cor e brilho que oferecem quando iluminados com luz 
incandescente ou, em especial, à luz das velas, 
ganhando uma vida particularmente atraente, o que 
terá estado na base do seu apreço nos tempos mais 
antigos alumiados pelos pavios em estearina.
 Actualmente, ainda é na região de Ouro Preto que 
se produz a quase totalidade dos topázios imperiais, 
sendo famosas, por exemplo, as minas de Vermelhão, 
Capão e Dom Bosco,  de onde se retiraram toneladas 
de material. Acontece que apenas uma percentagem 
limitada tem qualidade para ser usada como gema, 

sendo raros os exemplares de cor laranja com mais de 
20 quilates e ainda mais escassos os de cor 
avermelhada intensa com mais de 5 quilates. No 
amarelo são mais comuns pedras de maiores 
dimensões. Em geral, estas são pedras limpas, sendo 
desejável que não se observem inclusões internas à 
vista desarmada. Apenas nos exemplares de cor mais 
carregada se regista alguma tolerância na pureza das 
pedras, tal é a sua raridade. Tendo clivagem perfeita, é 
recomendável o cuidado na sua cravação e também na 
sua limpeza e uso quotidiano.
 A cor dos topázios imperiais é em regra natural, 
salvaguardando-se alguns exemplares rosa que devem 
a sua cor a tratamento térmico. Mais recentemente, 
surgiram no mercado topázios incolores revestidos 
com películas metálicas, conferindo-lhes, por exemplo, 
cores amarelas a vermelhas, sendo a sua detecção 
complexa para os menos cautelosos. Não se conhecem 
topázios imperiais sintéticos, todavia existem pedras 
de aparência semelhante, algumas delas designadas de 
“topázio” nos mercados, como os referidos casos do 
citrino e quartzo fumado. O mesmo sucede, por vezes, 
com as safiras sintéticas amarelas e laranjas que se 
encontram, por exemplo, em anéis de curso.
  No mercado actual em Portugal, os topázios 
imperiais e amarelos, praticamente desapareceram das 
montras das joalharias, surgindo de quando em vez 
nas vitrinas dos antiquários ou leiloeiras, engastados 
nas jóias antigas do séc. XVIII e XIX. A popularidade 
do topázio na joalharia portuguesa deste período 
poderia ser um elemento motivador para encontrar 
oportunidades de mercado, mas tal não se tem 
verificado. Pode ser que os novos criativos se inspirem 
nesta herança histórico-artística para dar novos rumos 
a uma das mais interessantes gemas do Brasil.
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Amostra representativa das cores comerciais mais 
procuradas no topázio. A primeira pedra da fila de cima em 
talhe coxim tem a cor geralmente atribuída à designação de 

topázio imperial. Mia Dixon © Palagems.com

Raro exemplar de topázio vermelho, variedade que terá estado 
na origem do nome “rubi brasileiro” logo no séc. XVIII.

Cortesia Manoel Bernardes © ICA Stock Photo Library
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Novos recordes em leilão: o Vivid Pink...

 Foi à praça na Christie’s de Hong Kong, no dia 1 de Dezembro, 
um diamante cor-de-rosa, fancy vivid e VS1 (potencialmente 
flawless), com 5,00 quilates de peso e em talhe coxim. A estimativa, 
a maior do género alguma vez apresentada em leilão, era de $5 a 
$7 milhões de dólares, mas um licitador particular asiático fez 
subir o seu preço a $10,776.660, até à data o mais alto valor pago 
por uma jóia em leilão no ano de 2009. O valor atingido em 
dólares por quilate, $2,155.332, é um novo recorde em hasta 
pública, batendo o Star of Josephine, o fancy vivid blue,  internally 
flawless, com 7,03 ct, vendido por $1,349M por quilate.
 O Vivid Pink, diamante do tipo IIa, está magnificamente bem 
lapidado em talhe coxim e engastado em ouro rosa e platina, 
num anel de Laurence Graff, de Londres. 

...e uma Safira de Kashmir

 No mesmo leilão, com o número de lote 2453, surgiu um 
anel em ouro branco e diamantes, “Pierres de Caractère” da Van 
Cleef & Arpels, com uma safira azul em forma de coxim com 
16,55 ct. A pedra, de um azul intenso, ligeiramente aveludado e 
com elevado grau de “cristalinidade” e brilho, foi certificada 
pelos Laboratórios Gübelin de Lucerna como procedente de 
Kashmir, a mítica região da Índia, não tendo evidências de 
tratamento térmico.
 A estimativa inicial de perto de $1 milhão foi mais do que 
duplicada para um valor final de pouco superior a $2,4 milhões, 
estabelecendo-se o mais alto preço por quilate alguma vez pago 
por uma safira em leilão, no valor de $144.000 dólares por 
quilate.  Esta pedra é verdadeiramente excepcional tanto na sua 
cor como na sua “vida”, para tal contribuindo o seu tamanho e 
uma lapidação adequada. 
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GILC regressa a Tucson

 Após um longo interregno a GILC - Gemstone Industry and 
Laboratory Conference,  regressa a Tucson sob a égide do ICA - 
International Colored Gemstone Association organização 
fundadora destas reuniões informais entre membros do sector 
das pedras e representantes de laboratórios. A sua finalidade é a 
de promover plataformas de comunicação relativamente a 
matérias controversas, tais como a certificação, a nomenclatura, 
a ética e a uniformização.
 Na agenda há quatro pontos de discussão, introduzidos por 
especialistas: “Andesine: controversies on origins treatments 
and disclosures” Ahmadjan Abduriyim; “Update on emerald 
treatments detection and laboratory reports” Lore Kiefert; 
“Nomenclature for lead glass filled corundum” Christopher P. 
Smith; “Ethical Mining, trade and laboratory issues” Jean 
Claude Michelou. O Chairman da GILC, Sushil Goyal, 
anunciou que, em tempo útil, será colocado ao dispor dos 
parceiros do sector o relatório das deliberações da reunião 

Safira de Kashmir com 16,55 ct em anel Van Cleef 
& Arpels vendida por $144.000 dólares por quilate.

© Christie’s Images Ltd. 2009

Vivid Pink, com 5,00 ct, em anel Graff, ultrapassou 
os $2,1M/ct © Christie’s Images Ltd. 2009

Trabalhos de separação de andesina na Mina de 
Shuiquan, Guyang, na China.
ICA © Ahmadjan Abduriyim
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Wittelsbach-Graff na Smithsonian

 A partir de 28 de Janeiro, até 1 de Agosto de 2010, o 
recentemente relapidado diamante azul Wittelsbach-Graff, 
agora com 31,06 ct, irá estar em exposição no National Museum 
of Natural History da Smithsonian Institution, em Washington 
DC, sendo a primeira vez em 50 anos que esta pedra vem a 
público. De baixo do mesmo tecto está o famoso diamante azul 
Hope, com 45,52 ct, que se encontra em exposição permanente 
e, de momento descravado, ou seja,  solto,  aguardando uma 
nova montagem lá para Abril de 2010. O Wittelsbach-Graff foi 
comprado pelo conhecido joalheiro londrino Laurence Graff, 
em Novembro de 2008 por cerca de 18,7 milhões de euros, o 
mais elevado preço alguma vez pago em leilão por uma pedra. 
Classificado como fancy deep pesava originalmente 35,56 ct 
tendo uma pureza de VS2. Após um ligeiro repolimento, que 
manteve a traça original no essencial, a pedra ficou com mais 
vida, brilho e cor e passou a ter uma pureza de internaly flawless.
 Presume-se que esta pedra histórica que passou pelas mãos 
de Filipe IV de Espanha e que integrou o tesouro da Casa da 
Baviera, os Wittelsbach, proceda da mesma localidade na Índia 
de onde veio o Hope. A equipa de investigadores de ponta da 
Smithsonian irão conduzir uma série de testes no sentido de 
confirmar ou afastar esta possibilidade.
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O Wittelsbach-Graff, com 31,06 ct, estará em 
exposição junto do famoso diamante Hope.

Foto Associated Press/Smithsonian Institution

 A descoberta de uma nova ocorrência de gemas é sempre 
notícia e é-o ainda mais quando se tratam de rubis e, neste caso, 
de Moçambique. Conhecido principalmente pelas águas 
marinhas de Mocuba e pelas turmalinas do Alto Ligonha e, 
mais recentemente, de Mavuco, o país acaba de entrar no mapa 
gemológico do rubi com a descoberta muito recente de gemas 
de qualidade apreciável. Em finais de 2008 começou a registar-
se no mercado tanzaniano a afluência de rubis de um novo 
depósito em M’sawise, no Niassa.  Já em 2009, na vizinha 
província de Cabo Delgado, entre Montepuez e Pemba, regista-
se nova ocorrência desta variedade de corindo. Em geral, os 
rubis do Niassa apesar de serem em regra mais pequenos, têm 
melhor qualidade do que os de Cabo Delgado, geralmente 
maiores, em hábitos tabulares e translúcidos a opacos.
 De acordo com um estudo do GIA de Bangkok, estes novos 
rubis têm cor uniforme e semelhante a outros ricos em ferro, 
sendo normalmente de tom mais escuro e de vermelho pouco 
vivo, por inibição da emissão fluorescente na zona vermelha do 
espectro. Do ponto de vista microscópico, mostram, por 
exemplo, seda (rútilo fino) e alguma fissuração.
 Dos exemplares do Niassa no mercado e recentemente 
estudados, observaram-se pedras sem evidências de 
aquecimento, assim como outras com tratamento térmico com 
fundentes e, também, material tratado com vidro de chumbo. É 
de esperar uma maior presença destas gemas nos mercados e 
mais informação sobre as suas características e tratamentos 
publicada em revistas e sites gemológicos de referência.

Rubis de Moçambique

Grande rubi de Montepuez com quase 40 gramas. 
Foto V. Pardieu / GIA Laboratory Bangkok, 2009
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 O interior dos materiais gemológicos é um fértil 
campo de recolha de informações. Às características 
internas observadas dentro dos materiais, com ou 
sem ampliação, dá-se o nome genérico de 
“inclusões”. A sua natureza está intimamente ligada à 
história do hospedeiro, seja porque se formou antes 
ou ao mesmo tempo que este, seja porque se 
desenvolveu depois. São, assim, reveladoras do 
historial de formação do hospedeiro, natural ou 
artificial, contendo informações que permitem 
conhecer as transformações que terá eventualmente 
sofrido após a sua formação.
 Há variedades gemológicas cujas inclusões são 
diagnósticas para a sua identificação. É o caso,  por 
exemplo, da turmalina onde o cenário interno é quase 
invariavelmente composto por pequenas fissuras 
irregulares e com um padrão característico, 
denominadas de trichites. Apesar das semelhanças 
com outros tipos de fissuração, este padrão é 
absolutamente singular e exclusivo das gemas deste 
grupo mineral. Outros casos onde se observam 
inclusões diagnósticas incluem a demantóide, 
variedade verde de andradite (granada), que, nos 
exemplares russos, se apresenta com as típicas 
inclusões de bissolite em forma de rabo-de-cavalo; a 
ametista é também imediatamente identificada pelas 
fracturas internas com padrão de pele de zebra;  as 
safiras e rubis sintéticos de fusão com a estrias curvas; 
a moissanite sintética com as inclusões tubulares 
alongadas, geralmente perpendiculares à mesa; e o 
vidro, com as características bolhas de gás esféricas, 
ovais ou em fuseta.
 Um outro campo de grande importância assente 
nas inclusões é a detecção de tratamentos, isto é, dos 
processos artificiais de modificação de algumas das 
características originais das pedras, como a cor e a 
transparência. Alguns destes processos envolvem 
altas temperaturas, preenchimento de fracturas com 
substâncias variadas, utilização de químicos, 
irradiação e pressão. A exposição dos materiais a estes 
processos, não raras vezes múltiplos e complexos,  é 
susceptível de deixar marcas no cenário interno, tal 

como se regista nas inclusões. Nas safiras e rubis, por 
exemplo, a forma como as agulhas de rútilo se 
apresentam contribui para se conhecer se as pedras 
foram sujeitas a temperaturas elevadas num eventual 
tratamento. Já nas esmeradas, rubis e diamantes,  os 
efeitos de luz das fracturas internas em iluminação de 
campo escuro e campo claro podem indicar a 
existência ou não de preenchimento de fracturas.
 Por fim, as inclusões são dos principais 
indicadores da proveniência geográfica de certas 
gemas, em especial dos rubis, safiras e esmeraldas, 
sendo esta informação de especial relevo no mercado, 
pois condiciona o valor. Sendo as inclusões resultado 
das condições geológicas de formação dos minerais, 
seus hospedeiros,  é fácil de aceitar que diferentes 
ambientes termodinâmicos e químicos originem, para 
o mesmo mineral, certas nuances que os diferenciam, 
como, por exemplo, as inclusões. Na esmeralda, por 
exemplo, cristais de calcite e inclusões trifásicas são 
indicadoras de origem colombiana; no rubi, cristais 
de calcite ou apatite arredondados e seda (rútilo) são 
indicadores de origem de Mogok, no Myanmar.
 O nível de exigência e grande complexidade dos 
produtos gemológicos do século XXI já não se abarca 
unicamente com o recurso à observação de inclusões, 
tal como Edward Gübelin o fazia de forma magistral, 
sendo considerado o pai da microscopia gemológica. 
Todavia, em situações de “campo” para, por exemplo, 
se sustentar uma eventual decisão de compra, há que 
estar preparado para que,  com a vista desarmada, a 
lupa de 10x e, se possível, o microscópio, sustentar 
uma opinião informada.

As inclusões são das mais apetecidas e 
procuradas características das pedras 
quando vistas à lupa ou ao microscópio. 
Identificação,  detecção de tratamentos e 
origem geográfica podem ser determinados 
com a sua ajuda.

Inclusões
importância em gemologia
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Cristais negativos em safira do Ceilão
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 O quilate é empregue desde há muito como 
unidade padrão para o peso das pedras. 
Antigamente, não havia balanças de precisão nem 
sistema métrico universal, sendo os pesos estimados 
por comparação com padrões. Com grande parte do 
comércio de pedrarias efectuado na costa 
mediterrânea, foi-se verificando que as sementes da 
alfarrobeira Ceratonia siliqua tinham, aparentemente, 
um peso constante, sendo estas escolhidas para o tal 
padrão.  Pela semelhança das vagens de alfarroba com 
um corno pequeno, os árabes chamavam-lhes qirat e 
aqui reside a etimologia da palavra. Com o decorrer 
do tempo, deu-se o abandono das sementes em favor 
de pequenos pesos metálicos com valores de um 
quilate, 1/2 quilate, 1/4 quilate, até 1/32 de quilate.
 A integração do quilate no sistema métrico deu-se 
apenas em 1907, tendo-se uniformizado a unidade 
que, até aí, era diferente de país para país (p. ex. 
Lisboa = 0,20575g, Londres = 0,20430g e Paris = 
0,2050g), espelhando, porventura, a igualmente falta 
de constância dos pesos reais das sementes de 
alfarroba. O Comité International des Poids et Mesures, 
deliberou, assim, a criação de um novo peso, o quilate 
métrico, de símbolo ct (do francês carat) ou CM (carat 
métrique), sendo este igual a 200 mg (1/5g), norma 
que entrou em vigor em Portugal em 1911. Surge, 
então, a expressão quilate antigo para enquadrar a 
descrição dos pesos antes da normalização. 
 Os pesos das pedras lapidadas, dos diamantes em 
bruto e das pérolas naturais, passam a ser 
apresentados em quilates métricos com precisão à 
segunda casa decimal. Em português, o correcto é 
utilizar-se a expressão quilate, sendo todas as outras 
meros estrangeirismos, e o seu símbolo “ct”.

 Os metais nobres são ligados,  isto é, misturados, 
com outros metais para, por exemplo, se adequarem 
ao uso como jóias.  A forma de comunicar a pureza 
dos metais nobres nas ligas é a revelação da sua 
permilagem ou das suas “milésimas”, tal como é 
referido na gíria. Na prata, por exemplo,  são comuns 
os valores de 830‰ e 925‰. No ouro, porém, há o 
hábito de comunicar a pureza das ligas aludindo-se a 
“quilates” ou “kilates”. Ora, estes quilates são, na 
origem, precisamente os mesmos dos das pedras, isto 
é, a mesma unidade de peso. Tudo começou quando 

Constantino, o Grande (272-337 DC) mandou cunhar 
o solidus. Esta moeda, em ouro fino, pesava 24 quatro 
sementes de alfarroba, ou seja,  24 quilates, surgindo 
aqui a expressão “ouro de 24 quilates” para o ouro 
puro. Assim, as ligas de ouro em que se juntavam 
outros metais (e.g. prata, cobre) teriam sempre menor 
valor em quilates. Pela regra de três simples, obtém-
se a relação entre permilagens (ou milésimas) e 
quilates (ver quadro). O chamado ouro tradicional 
português, de 800‰, foi durante anos designado de 
ouro de 19,25 quilates,  o que pode ser rapidamente 
corrigido para 19,2 com um papel, lápis e 
conhecimentos básicos de aritmética. A questão da 
ortografia do quilate quando aplicado aos metais, em 
especial em inglês, com “k”, tal como em karat ou 
kilate,  ou na sigla kt, é um mero recurso para 
comunicar as duas circunstâncias do uso da unidade. 
Por coincidência, em alemão e holandês (e africaans), 
idiomas de países com tradição na refinaria e 
comércio de ouro, quilate escreve-se com “k”. Da 
discussão, fica patente que, nas pedras e no ouro,  a 
unidade de origem é a mesma e apenas lhe foi 
mudada a ortografia para facilitar a comunicação.

QUADRO PARA O CÁLCULO DOS QUILATES DO OURO

Entre quilates para as pedras e kilates para o 
ouro, qual,  ou quais, são as formas correctas 
de designar esta unidade nos seus vários 
contextos.
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Solidus, moeda de ouro fino, pesando 24 sementes de 
alfarrobeira, ou seja, 24 quilates.

Diamante fancy brown ou champagne com 1 quilate.

Quilates ou Kilates
afinal como se deve dizer...?

‰ Cálculo “kt”

999,9 999,9 - 24
999,9  -  x

24

916 999,9 - 24
916  - x

22

800 999,9 - 24
800  - x

19,2

750 999,9 - 24
750  - x

18

583 999,9 - 24
583  - x

14
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 No âmbito das comemorações dos 500 anos do 
achamento da Madeira, a Galeria de Pintura do Rei D. 
Luís, no Palácio Nacional de Ajuda, recebe trezentas 
obras de referência dos museus da Madeira, numa 
mostra que pretende ilustrar os cinco séculos de 
história e evolução de uma identidade insular muito 
própria. Da arte sacra às artes decorativas em geral, 
passando pela fotografia, existem motivos de sobra 
para uma visita a esta exposição que dá a conhecer o 
que de melhor existe no arquipélago.
 Sem descurar o excelente núcleo de pintura 
flamenga e do grande interesse dos objectos orientais 
ao gosto luso, onde o marfim, a madrepérola e a 
tartaruga desempenham um papel de relevo, o que 
aqui se releva são as peças de ourivesaria, em 
particular as que contêm pedrarias.

 Logo à entrada, na mesma sala onde está a grande 
cruz processional em prata dourada, obra emblemática 
da ourivesaria manuelina, encontram-se dois porta-
paz deste mesmo período. O primeiro, que foi legado 
por D. Manuel I à Sé do Funchal, encontra-se decorado 
com cinco hessonites cor-de-laranja, granadas outrora  
conhecidas como jacintos. O outro porta-paz, também 
do primeiro quartel do séc. XVI tem aplicadas nove 
gemas, algumas delas com clara lapidação antiga, 
possivelmente do Ceilão,  ao gosto bizantino, tratando-
se, possivelmente, de reutilizações. O cálice sagrado 
que aqui se mostra é uma peça do mesmo período, 
tendo a particularidade de ter aplicações de gemas 
claramente posteriores à manufactura da peça. As 
ametistas facetadas, e os seus engastes, que decoram a 
base do vaso, são indicadores de uma idade mais 
recente, provavelmente em finais do séc. XVIII ou 
mesmo posterior.
 Estes são alguns dos muitos argumentos para uma 
visita a esta magnífica exposição nacional.

Ver mais em http://exposicao-museusdamadeira.com
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Termina a 28 de Fevereiro uma grandiosa 
exposição com obras de arte de referência 
dos museus da Madeira.  As trezentas peças 
em mostra no Palácio Nacional de Ajuda, em 
Lisboa, ilustram cinco séculos de história 
deste arquipélago.

Em cima: Cálice em prata dourada de c. 1511-1515 com 
enriquecimento gemológico posterior, designadamente as 

ametistas na base © Museu de Arte Sacra do Funchal

Ao lado: Porta-paz em prata do primeiro quartel do séc. XVI 
enriquecido com gemas antigas © Museu Quinta das Cruzes

Museus da Madeira
obras de referência em Lisboa
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 O Ar.Co - Centro de Arte & Comunicação Visual 
organiza um seminário onde se irá explorar a história 
dos vários materiais gemológicos e o seu impacte na 
joalharia ao longo dos tempos. Decorrendo nos dias 8, 
15, 22 e 29 de Janeiro,  e 12 de Fevereiro, das 11h às 
13h, nas instalações da escola em Lisboa, este 
seminário pretende, de forma breve, chamar a atenção 
das jóias através das suas pedras.  As descobertas de 
novas minas e de novas rotas comerciais, as suas 
lapidações, tratamentos e imitações são indicadores 
interessantes que podem ser explorados do ponto de 
vista gemológico. 

Da Antiguidade aos Descobrimentos
Os materiais gemológicos dos princípios da 
civilização não são muitos,  tendo até no vidro um 
produto de luxo de alta tecnologia. A diversidade de 
gemas na Idade Média, em especial em Portugal, é 
muito limitada, assim como os estilos de lapidação, 
alguns de clara origem oriental. É nesta altura que se 
exploram as granadas em Belas, perto de Lisboa.
Séc. XVI e XVII, pedras do Oriente e das Américas
Os descobrimentos alteraram o panorama dos 
materiais gemológicos na Europa. Novas e mais 
gemas e formas diferentes de as trabalhar começaram 
a chegar do Oriente e das Américas, com particular 
destaque para os diamantes,  safiras, rubis, esmeraldas 
e pérolas, mas também o marfim, tartaruga e cristal-
de-rocha. Novos estilos de lapidação com facetas 
promovem o abandono progressivo das formas 
irregulares polidas.
O séc. XVIII e o Brasil
A procura do ouro no interior do Brasil no séc. XVIII 
resulta na descoberta dos ricos depósitos de 

diamantes. A reboque, outras minas e pedras são 
descobertas e valorizadas, como o topázio imperial, o 
crisoberilo,  a ametista, a água-marinha, a granada e 
pedras incolores como o topázio, o cristal-de-rocha e a 
goshenite. As suas quantidades são tais que se 
revoluciona o conceito de jóia. 
O séc. XIX dos diamantes e pedras de cor

A centúria é marcada pelos diamantes Sul Africanos e 
pela constituição da De Beers. A platina, no fim do 
século, torna-se um aliado perfeito para estas gemas, 
promovendo o seu uso, em especial com a Cartier. O 
coral do Pacífico, as opalas australianas e as safiras de 
Kashmir entram nos mercados. Os movimentos Arts 
and Crafts e, mais tarde,  Art Nouveau resultam numa 
utilização dos materiais baseada nas suas 
características visuais, destacando-se opalas, pedras-
da-lua, calcedónias e o vidro.
Séc XX e XXI

Desenvolvem-se as tecnologias de produção 
industrial de diversos materiais gemológicos 
artificiais (e.g. rubi,  quartzo, diamante). As pérolas de  
cultura surgem nos anos 1920, no Japão. É no séc. XX 
e XXI que o mundo das gemas atinge a sua plenitude, 
com centenas de variedades gemológicas, naturais e 
sintéticas, com e sem tratamentos artificiais.

Mais informações em www.arco.pt

História da Utilização das Gemas
janeiro de 2010, no ar.co
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Integrado nas acções curriculares do curso 
de joalharia do Ar.Co, mas aberto ao público, 
organizaram-se cinco sessões que oferecem 
uma perspectiva histórica da utilização dos 
materiais gemológicos ao longo dos tempos.
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 A CIBJO - The World Jewellery Confederation é 
uma confederação de associações sectoriais nacionais  
e que tem como missão principal a protecção e 
promoção da confiança do consumidor no sector da 
joalharia. Nesse sentido, desde muito cedo que a 
organização aposta na divulgação de documentos 
informativos que ajudem os profissionais, ao longo da 
cadeia de distribuição, a comunicarem melhor entre si 
e, depois, com o consumidor. A CIBJO foi, assim, 
desenvolvendo ao longo dos anos os seus Blue Books 
onde, para diamantes, pérolas e pedras de cor,  e mais 
recentemente para metais, se encontram uma série de 
regras e recomendações de nomenclatura, boas 
práticas, transparência e gestão de informação.
 Há cerca de dois anos, a Marketing and Education 
Commission entendeu que se deveria municiar os 
seus membros com uma ferramenta concisa, de fácil 
utilização, frontal e rigorosa, que fosse útil aos 
agentes de vendas para o melhor conhecimento do 
produto joalharia. Do trabalho intenso de uma vasta 
equipa de especialistas,  das mais variadas comissões 
intersectoriais da CIBJO, resultou este guia que aqui 
se dá a conhecer em primeira mão.

 O livro é composto por quatro secções: diamantes, 
pedras de cor (gemstones, no original), pérolas e metais 
preciosos. Antes,  tem uma secção introdutória, Key 
Facts, onde se sistematiza a mais relevante informação 
comercial sobre os materiais abordados nos restantes 
quatro capítulos, designadamente os critérios de 
classificação e valorização. Nos capítulos principais,  a 
informação está organizada de forma muito fácil de 
apreender e acompanhar, recorrendo-se de uma 
linguagem simplificada. Não há qualquer reserva 
relativamente a matérias mais complexas, como o são 
os tratamentos e sua absoluta necessidade de 
revelação ao consumidor final por forma a promover 
a sua confiança no produto e no sector.
 Não sendo um manual de gemologia, tem toda a 
informação básica necessária para que um agente de 
vendas consiga dar resposta às mais frequentes 
perguntas dos consumidores. A informação é rigorosa 
e adequada e está magnificamente bem ilustrada com 
fotografias e diagramas de qualidade. É, por isso, uma 
ferramenta que está agora ao alcance dos membros 
das associações  com assento na CIBJO, como é o caso 
da AORP, em Portugal. Cada uma delas irá deliberar 
quanto à forma de o fazer chegar aos seus associados, 
procedendo ou não à sua tradução. Não associados 
poderão encomendar exemplares à CIBJO ao preço 
unitário de $100. A boa utilização deste guia irá 
contribuir para o fortalecimento das competências 
dos profissionais e do seu desempenho nas áreas das 
pedras e metais,  tornando-os mais conhecedores dos 
seus produtos e, portanto, mais confiantes.

Retailers’ Reference Guide
para um melhor conhecimento do produto joalhariaLI
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Após dois anos de trabalho intenso, a CIBJO 
coloca ao dispor dos agentes do sector de 
retalho um guia de referência que constitui 
uma preciosa ajuda para a promoção das 
pedras e metais preciosos.

O recentemente apresentado 
Retailers’ Reference Guide, 
desenvolvido pela CIBJO, é 
uma ferramenta actual e muito 
útil no conhecimento dos 
produtos que compõe as 
jóias: as pedras e os metais.
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Emeralds, a Passionate Guide
Ronald Ringsrud, 382pp, Ed. Green View Press, Oxnard, 2009, $80,00

Este livro é mais do que um manual. É um verdadeiro tributo 
apaixonado à esmeralda e também às suas pessoas e aos seus segredos. O 
seu autor,  Ronald Ringsrud, com mais de 25 anos de trabalho com 
esmeraldas, na Colômbia, conhece a fundo os meandros do seu mundo, é 
um confesso amante desta gema verde. Nos seus 23 capítulos, o leitor é 
guiado, com rigor e descontracção, numa viagem desde as minas até ao 
mercado, onde, além das pedras,  existem outros protagonistas, as 
pessoas, onde Ringsrud claramente se insere. Existe bastante informação 
histórica a que se juntam capítulos fundamentalmente técnicos sobre a 
identificação, classificação e tratamentos da esmeralda, contando-se cerca 
de 70 fotomicrografias do seu mundo interno. Com esta obra, o leitor, 
aprendendo, é levado ao desconhecido coração da indústria colombiana 
de uma das mais valorizadas gemas. Será sem dúvida uma obra de 
referência para o futuro, recomendando-se a sua leitura.

Actas do II Colóquio Português de Ourivesaria
Gonçalo Vasconcellos e Sousa (coord.), 298pp, CITAR, Escola das Artes UCP, Porto, 2009, 25€

Após a realização da segunda edição do Colóquio Português de 
Ourivesaria, na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no 
Porto, são agora publicadas as actas com todas as comunicações a este 
encontro científico.  Reúne-se, assim, num único volume um conjunto 
muito significativo de artigos ilustrados com as temáticas em discussão no 
Colóquio. As actas estão organizadas em dois núcleos fundamentais, 
espelhando a estrutura organizacional do encontro. No primeiro núcleo 
encontram-se as comunicações sobre prataria,  com destaque para 
“Mestres Ourives de Lisboa que trabalharam para a Casa Real (séc.  XVIII e 
XIX)” e “Gemas e Outras Pedrarias nas Alfaias de Prata do séc. XVIII”. No 
segundo núcleo, encontram-se as comunicações sobre joalharia, havendo 
aqui muitos pontos de interesse,  designadamente “Filipe II de Espanha e 
as a Jóias da Coroa de Portugal”, “A Joalharia no Retrato nos séc. XVIII e 
XIX” e “As Jóias da Condessa de Edla”.
Obra de obrigatória para a história da joalharia e ourivesaria em Portugal.

Gem Identification Made Easy
Antoinette Matlins & Antonio Bonano, 384p, GemstonePress, Woodstock, 2008, $36,99

Está já disponível a quarta edição deste clássico da gemologia prática, 
inicialmente publicado em 1989 por Antonio Bonano, um dos mais 
prestigiados gemólogos norte-americanos de sempre. Orientado para a 
observação prática dos materiais gemológicos e sua identificação com o 
recurso às técnicas básicas da gemologia tradicional, este novo volume 
contempla já novos desenvolvimentos no sector das pedras, 
designadamente as safiras azuis e tanzanites com revestimento de cobalto, 
diamantes incolores e coloridos por revestimento, detecção expedita das 
imitações de tanzanite, diamantes sintéticos e diamantes tratados por 
HPHT. São acrescentadas notas sobre novos aparelhos portáteis e de 
simples operacionalidade para identificação de pedras.
Mantém-se a simplicidade na apresentação dos conteúdos, contribuindo 
para a aquisição de competências na observação crítica de pedras, 
alertando para as limitações próprias decorrentes da complexidade de 
alguns casos. Um excelente manual de gemologia para todos os dias.

PORTUGALGEMAS



número 8  Outubro 2009 11

Contrastarias de Portugal
marcas e legislação em vigor

Este é o sítio oficial das Contrastarias da Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda onde se encontra toda a moldura legal que regulamenta o 
comércio em Portugal de artefactos em metais nobres, no caso o ouro, a 
prata e a platina. Com a questão da eminente entrada em vigor do 
Regulamento de Reconhecimento Mútuo, publica-se aqui, para 
conhecimento dos agentes económicos e do consumidor,  um documento 
explicativo desta norma comunitária que tem dado muito que falar 
dentro do sector em Portugal e, também, no Reino Unido.
 Neste sítio estão também explicadas as marcas, ou contrastes,  o que 
significam e como se identificam, estando ilustrados os seus desenhos e 
contornos. Útil para profissionais e consumidores.
Visite o site em www.incm.pt/site/area_act_contrastarias.html
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Ruby and Sapphire
informação e paixão

Para quem procura informação gemológica, científica e histórica rigorosa, 
mas ao mesmo tempo com um forte cariz pessoal, humorada e até política 
do seu autor, este é o melhor suporte para o conhecimento destas duas 
variedades de corindo. O editor do site, Richard W. Hughes é um dos 
mais respeitados e competentes gemólogos mundiais da actualidade, 
sendo conhecido, não só pelas suas competências profissionais, mas 
também pela sua personalidade invulgar e pela sua paixão pelas gemas e 
a sua relação com as pessoas que a estas estão ligadas.
 Neste site, destacam-se os muitos artigos de opinião, sobre temas 
variados da gemologia,  sobre expedições às remotas minas de gemas, de 
história,  e também das idiossincrasias regionais próprias da exploração e 
comércio das gemas. Divertido, informativo, actual e, portanto, altamente 
recomendado para todos os interessados em aprender sobre o sector.
 Visite o site em www.ruby-sapphire.com

Diamond Facts
sobre diamantes de conflito

 A questão dos diamantes de conflito, levantada no final dos anos 1990 
por organizações não governamentais, promoveu dentro do sector 
diamantário, e ao longo de toda a cadeia de distribuição do diamante, da 
mina ao consumidor, um conjunto de sistemas de garantias para que se 
travasse o financiamento de conflitos armados pela venda ilegal de 
diamantes. É neste contexto que, Nações Unidas, ONGs, governos e 
organizações sectoriais, como o World Diamond Council (WDC), 
implementam o Processo Kimberley de Certificação, de que Portugal é 
signatário, provocando um revés muito significativo no contrabando 
desta valiosa matéria-prima em zonas problemáticas.
 Para elucidar consumidores e profissionais sobre o que é que está em 
vigor hoje em dia no sentido de prevenir e debelar estas situações, o WDC 
criou um sítio na internet onde se encontra não só o historial que esteve 
na base da implementação dos vários sistemas de garantias, como se 
apresenta a forma como estes funcionam no terreno. Este sítio é 
absolutamente fundamental para quem compra ou vende diamantes, 
soltos ou em jóia, para poder entender o que, realmente, tem nas mãos.
 Visite o site em www.diamondfacts.org

PORTUGALGEMAS
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Maharaja: The spendour of India’s Royal Courts
no V&A, em Londres

 Está patente até dia 17 de Janeiro no Victoria & Albert Museum, em 
Londres, uma vistosa exposição que retrata o que foi o esplendor e a 
riqueza das cortes reais da Índia no passado. Entre as mais de 250 peças 
que compõem esta mostra, contam-se inúmeras pinturas, ornamentos de 
elefante, tronos preciosos, um Rolls Royce, armas enriquecidas com 
pedraria e jóias de grande aparato, algumas delas cedidas directamente 
de colecções reais indianas. A conhecida predilecção dos Marajás pelas 
jóias e pedras preciosas é aqui evidenciada com particular brilho, estando 
em exposição algumas das mais fabulosas peças feitas para estes 
governantes absolutos da Índia, muitas delas encomendadas a Casas 
parisienses como a Cartier e a Van Cleef & Arpels. 
 Uma das grandes atracções da exposição é o grande colar Patiala, 
encomendado pelo Marajá de Bhupinder Singh de Patiala à Cartier, 
terminado em 1928. Este fabuloso colar em platina, com mais de 2900 
diamantes, foi a maior encomenda alguma vez feita à Casa parisiense, 
tendo demorado 3 anos a executar.  O colar, actualmente na colecção 
Cartier, foi recentemente restaurado e na sua composição gemológica 
encontram-se agora alguns substitutos como, por exemplo, zircónia 
amarela e branca, topázio, rubi sintético, quartzo fumado e citrino.
 Das jóias em exposição, em particular as de manufactura local,  repara-
se no uso consistente do ouro amarelo e das safiras azuis, algumas de 
grande dimensão, esmeraldas, rubis, pérolas e diamantes, estes últimos 
muitas vezes lapidados na forma indiana tradicional. O ornamento de 
turbante que aqui se ilustra, possivelmente de Murshidabad, com a sua 
parte superior vertical (sarpech) e inferior horizontal (jigha) está datado 
de 1730-1755 e tem engastadas precisamente estas gemas.
 Saiba mais sobre a em www.vam.ac.uk/microsites/maharaja

Art Déco, 125
Museu Calouste Gulbenkian

Termina já a 3 de Janeiro a exposição “Art Déco, 125” que, como o nome 
sugere, constitui uma evocação do período «Art Déco» em França, 
revelada na Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais 
Modernas de 1925. Nesta mostra estão agora reunidos apenas trabalhos 
dos melhores artistas e das mais destacadas manufacturas e oficinas 
seleccionados para a  esta a mostra de Paris. Estão em exposição peças de 
mobiliário, escultura, cerâmica livros, têxteis, vidros de René Lalique e 
Baccarat, ourivesaria Christofle e jóias das emblemáticas Casas 
parisienses Van Cleef & Arpels, Cartier,  Chaumet e Boucheron. Estas 
peças procedem tanto de colecções públicas como privadas estrangeiras e, 
também, obras das colecções da Fundação Calouste Gulbenkian.
É uma rara oportunidade para poder ver, lado a lado, jóias destes quatro 
joalheiros franceses que tiveram, neste período, uma produção 
significativa de peças com esta linguagem estética e o recurso aos seus 
materiais mais habituais, caso da platina, diamante, ónix, coral, safira, 
rubi, esmeralda, jadeíte e cristal-de-rocha.
Mais informações em www.gulbenkian.pt

PORTUGALGEMAS

Alfinete em platina, coral, ónix e 
diamantes. Boucheron, 1925.

© Musée des Arts Décoratives, Paris

Ornamento de turbante, Índia 1730-1755
© Victoria & Albert Museum
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Read my Pins
MAD, Nova Iorque

 O MAD, Museum of Art and Design de Nova Iorque, já nas novas 
instalações na Columbus Square, tem patente até dia 31 de Janeiro uma 
invulgar colecção de alfinetes de peito que pertenceram a Madeleine 
Albright, a Secretária de Estado da administração Clinton e que, de facto, 
ficou conhecida pelo seu criativo uso destas jóias para comunicar.
 Tudo começou quando a imprensa iraquiana, ao tempo de Saddam 
Hussein, lhe chamou de serpente,  ao que Albright respondeu usando um 
pin com uma serpente numa reunião com dirigentes iraquianos. Daí para 
a frente, a sua escolha de pregadeiras, a maior parte em bijuteria e não em 
materiais preciosos, era feita com intenção de comunicar. Desde posições 
diplomáticas, de patriotismo, poesia e, não raras vezes, sentido de humor, 
os seus pins manifestam o seu estado de espírito. 
 Mais informações em http://collections.madmuseum.org
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Ourives de Guimarães: ao serviço de Deus e dos Homens
Museu de Alberto Sampaio

 Abriu a 12 de Dezembro, no Museu de Alberto Sampaio, em 
Guimarães, uma exposição onde,  pela primeira vez, se reúne num mesmo 
espaço um conjunto significativo de pratas civis e de carácter religioso 
com marca de Guimarães, datadas dos séculos XVIII e XIX. As 97 peças 
expostas, até 2 de Maio de 2010, são provenientes de 16 localidades 
diferentes e foram cedidas por 43 proprietários distintos, estando a sua 
grande maioria habitualmente inacessível aos públicos, pelo que esta 
mostra constitui uma ocasião única para se poder apreciar a qualidade 
estética e técnica das pratas antigas de Guimarães.
 Esta iniciativa, que visa a identificação, o estudo e a divulgação da 
ourivesaria antiga de Guimarães, surge na sequência da publicação, em 
2007, da obra “Mestres Ourives de Guimarães” e faz parte de um projecto 
de médio prazo que vem sendo levado a cabo pela Dr.ª Manuela 
Alcântara, com o apoio do Museu de Alberto Sampaio.
 Mais informações em http://masampaio.imc-ip.pt
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Pormenor de paliteiro de Francisco 
Duarte Graça, 1801-1820. Foto Manuel 
Correia © Museu de Alberto Sampaio

Alfinete “Blue Bird”
de Anton Lachmann, Áustria.
Foto John Biglow Taylor © MAD

Quando as Gemas Falam
Museu do Diamante, Antuérpia

 Esta exposição,  patente até dia 12 de Fevereiro de 2010 no Museu do 
Diamante da Província de Antuérpia, na Bélgica, explora um lado 
imaginário de histórias inventadas onde os objectos com diamantes ou os 
diamantes em si mesmo desempenham o papel principal.
 A mostra é uma proposta arrojada onde jóias com diamantes e pedras 
soltas estão dramaticamente dispostas num cenário onde o enredo se 
desenrola. O visitante é convidado a olhar, ouvir e interpretar o papel dos 
diamantes nas instalações e também a criar a sua própria história. Os 
curadores da exposição, a dupla de designers Deprez&Verels,  decidiu dar 
vida às pedras, pondo-as a falar e a representar, como se de fábulas se 
tratassem. Em simultâneo com a exposição, o Museu do Diamante, em 
conjunto com a Creatief Schrijven, lançou um concurso de escrita original 
dentro do espírito proposto, com as gemas como actores principais.
 Mais informações em www.alsstenenspreken.be
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AGA 2010 Tucson Conference
Tucson

A AGA - Accredited Gemologists Association organiza em Tucson a sua 
conferencia anual onde se debatem temas actuais, conduzidos por 
proeminentes gemólogos mundiais.  Do programa, destaca-se: 
Christopher Smith (AGL NY) sobre os recentes rubis de Moçambique; 
Cigdem Lule (GIA London) com uma apresentação sobre o conceito de 
“arqueogemologia”; Alan Hodgkinson (SGA) apresenta os seus úteis e 
simples truques de identificação gemológica; o fundador do GEMLAB do 
Liechtenstein irá falar sobre instrumentação avançada em gemologia; o 
uso de ímans de terras raras em gemologia vai ser discutido por Don 
Hoover que supervisionará uma sessão prática sobre o tema; por fim, 
David Porter irá partilhar alguns dos desenvolvimentos recentes no 
mundo das pérolas naturais. Um workshop prático sobre imitações de 
rubi compósito é outro dos ingredientes do encontro que termina com 
apresentação do galardoado com o prémio Antonio Bonanno que este 
ano cabe ao gemólogo Richard W. Hughes.
Para saber mais vá a http://accreditedgemologists.org/currevent.php

CIBJO Congress 2010
Munique, Alemanha

 A CIBJO - The World Jewellery Confederation irá realizar o seu 
congresso anual de 2010 em Munique, no Centro de Congressos da Feira 
Internacional da cidade, de 19 a 22 de Fevereiro. O encontro decorrerá em 
simultâneo com a Inhorgenta Europe 2010, a conhecida feira 
internacional de joalharia. Neste congresso, irão discutir-se e 
implementar-se políticas e estratégias internacionais de apoio à joalharia 
aos níveis da ética,  boas práticas e responsabilidade social corporativa, 
numa perspectiva de desenvolvimento sustentado das várias vertentes 
do sector, desde a mineração e exploração, à distribuição e 
transformação, manufactura e retalho. A promoção da confiança do 
consumidor no produtos de joalharia é um objectivo constante na CIBJO.

Donna Hawrelko, Presidente da AGA 
e Alan Hodgkinson © AGA

PORTUGALGEMAS 

Messe München International

12th FEEG Symposium
Schoonhoven, Holanda

O encontro anual da Federação Europeia para a Educação em Gemologia 
(FEEG) vai realizar o seu 12º simpósio no dia 16 de Janeiro de 2010, na 
Vakschool Schoonhven. Sob orientação de Ulrich Henn, presidente da 
FEEG, o encontro terá oradores da Alemanha, Escócia e Israel, tais como 
Manaherm Sevdermish, Alan Hodgkinson e Ya'akov Almor. Os 
participantes poderão ainda integrar workshops de joalharia e conhecer 
ateliers, museus e outros locais de interesse da localidade.


