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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1. OS MINERAIS NO COTIDIANO 

 

A apropriação e manipulação dos minerais pelo homem são práticas antigas, e 

retrocede além dos tempos históricos. Com o advento dos primeiros hominídeos, o sílex 

passou a ser utilizado como ferramenta no trato com alimentos e mesmo para a caça, 

constituindo o recurso material empregado numa das primeiras técnicas desenvolvidas 

por nossos ancestrais, habilidades estas que lhes valeram a designação de Homo habilis, 

que a cerca de 2 milhões de anos já prenunciava o crescente avanço do gênero Homo em 

relação ao restante da biota. Posteriormente, o Homo erectus, descobridor do fogo, já se 

mostrava capaz de talhar formas específicas nas rochas, voltadas para o corte ou para 

macerar alimentos. O sílex passava a ser emoldurado, por exemplo, em caráter biface, 

voltando-se para diferentes fins em cada extremidade. 

De certa forma, a habilidade desenvolvida pelo homem na manipulação de 

determinados recursos minerais tem dado margem à definição de estágios históricos 

específicos. O período Paleolítico, que compreende o tempo pré-histórico, período da 

manipulação de ferramentas líticas, é sucedido, pelo chamado Neolítico, marcado pelo 

advento da cerâmica e da metalurgia a aproximadamente 7 mil anos. Com a 

manipulação dos metais, o homem pela primeira vez se deparava com uma substância 

capaz de ser transformada em objetos e utensílios os mais diversos, como vasos, 

estatuetas e armas. O domínio da metalurgia de determinados recursos minerais e seu 

aprimoramento acompanham de forma inequívoca a evolução das sociedades humanas e 

de suas técnicas. 

O avanço das práticas metalúrgicas foi desigual ao longo do planeta. Em relativo 

anacronismo, diferentes regiões foram progressivamente substituindo o uso 

predominante dos materiais líticos em prol da utilização dos metais. O aprofundamento 

nos conhecimentos das chamadas ligas metálicas, enfaticamente do cobre com o 

estanho, fez com que o período compreendido entre 2000 e 1000 a.C. ficasse conhecido 

como Idade do Bronze. Para esse período são encontradas pinturas egípcias reveladoras 

da prática de fundição dos metais para a fabricação de artífices e outros utensílios. 



O período que sucede à Idade do Bronze é dominado Idade do Ferro. 

Novamente, é deveras complicado o estabelecimento de patamares temporais para este 

estágio de desenvolvimento da técnica, uma vez que a metalurgia do ferro também se 

desenvolveu de forma desigual. Na verdade, registra-se seu uso de forma esparsa e 

assistemática desde a antiguidade histórica mais remota, porém sua disseminação 

notoriamente se deu a partir de 1100 anos a.C. no Oriente Médio, atingindo 

posteriormente a Ásia Menor e Europa.  

O homem vem, portanto, utilizando os recursos minerais ao longo de seu 

desenvolvimento cultural na fabricação de suas armas, de seus ornamentos, de suas 

moradias, na saúde e na confecção de seus objetos de uso cotidiano. Basta olhar para os 

materiais utilizados na construção civil como a areia, a base de silício, ou para o urânio, 

que compõe a matriz energética de uma série de países. Que se observe os tijolos 

fabricados a partir de minerais de argila, ou mesmo os minerais existentes no solo, 

determinantes para a regulação de sua acidez e de sua capacidade de troca catiônica, 

interferindo decisivamente em sua fertilidade natural e na produção de alimentos. É 

coerente dizer que a história do homem acompanha, em certa medida, a história da 

mineração e da metalurgia, com as quais estabelece importantes sobreposições. Segundo 

a mitologia, importante referência para o conhecimento das cosmovisões existentes 

anteriormente ao advento da filosofia ocidental, foi o titã Prometeu que teria ensinado a 

mineração ao homem. Esses símbolos e alegorias utilizadas na infância da sociedade 

denotam as relações estreitas entre o homem e o reino mineral, que tem sido tomado 

como valioso recurso através dos tempos. 

 

2. CONCEITOS GERAIS 

 

A mineralogia, ramo das geociências que tem por objetivo o estudo dos 

minerais, tem seus paradigmas constituídos, praticamente, desde sua sistematização. 

Dessa forma, os parâmetros descritivos dos minerais e os critérios de classificação não 

vêm sendo alvo de mudanças significativas ao longo dos anos. De acordo com Dana 

(1981), a meta essencial da mineralogia é elucidar os aspectos físicos, químicos e 

históricos da crosta terrestre, tendo como foco os materiais de ocorrência natural. 



Um mineral pode ser definido como um “composto químico, via de regra, 

resultante de processos inorgânicos, de composição química geralmente definida e 

encontrado naturalmente na crosta terrestre” (LEINZ & LEONARDOS, 1971, p. 128). 

Tais estruturas, é dever enfatizar, são formadas fundamentalmente por processos 

geológicos, e podem se formar tanto na Terra como em corpos extraterrestres. 

Madureira Filho et al. (2000) chamam a atenção para o fato de cada tipo de mineral, 

como o quartzo (SiO2), constitui uma espécie mineral.  

Geralmente os minerais apresentam-se no estado sólido, exceção feita à água e 

ao mercúrio, que se apresentam no estado líquido em condições normais de pressão e 

temperatura. Quanto submetida ao ponto de congelamento, no entanto, a água passa por 

um processo de cristalização, adquirindo assim uma estrutura cristalina definida, 

propriedade fundamental de um mineral. 

A estrutura cristalina conforma o que se conhece como cristal, um meio 

homogêneo no estado sólido delimitado ou não por faces planas, que decorrem do 

arranjo regular dos átomos segundo redes cristalinas. Formam-se assim os chamados 

corpos cristalinos, no qual sua organização atômica interna se manifestará em sua 

geometria externa. De acordo com Madureira Filho et al. (2000), o mineral cristalizado 

apresenta um arranjo interno tridimensional que forma uma rede denominada retículo 

cristalino, formada pela repetição de celas unitárias, as unidades atômicas ou iônicas 

fundamentais já dotadas das propriedades físico-químicas do mineral completo. 

Segundo Leinz (1963), no estado cristalino os minerais se organizam em sistemas fixos 

e constantes, conservando-se invariáveis as distâncias entre os átomos que se repetem 

nas linhas e fileiras, ou entre os planos formados pelas fileiras paralelas ou coplanares. 

Por exemplo, os átomos de halita (NaCl) são organizados de modo que os íons positivos 

de Na e os negativos de Cl sejam dispostos numa rede cúbica (figura 1). 



 

Figura 1. Arranjo cristalino do NaCl (sal de cozinha). 

 

Segundo Guerra (1980), quando o arranjo molecular se dá de forma 

desordenada, estando a matéria disposta de forma irregular e desprovida de ordem, 

formam-se os chamados minerais amorfos. São minerais homogêneos em todas as suas 

faces, como as argilas, as opalas e os vidros vulcânicos. Os dois últimos sólidos amorfos 

citados, juntamente com outros géis e carvões naturais, são tendencialmente 

classificados como mineraloides, uma vez que a ausência de uma estrutura cristalina 

definida não condiz com o conjunto de propriedades necessárias para a definição de um 

mineral. 

Uma agregação natural de um ou mais minerais forma uma rocha; o conjunto de 

rochas existentes, por sua vez, forma a crosta terrestre, sobre a qual se assentam os solos 

e as explorações biológicas e antropogênicas. As rochas são formadas pelos chamados 

minerais primários, que são aqueles gerados a partir da cristalização do magma ou da 

lava vulcânica (quartzos, feldspatos, micas, anfibólios, piroxênios, etc), ou que são 

recristalizados pelos processos metamórficos que acometem a crosta terrestre. A 

alteração química da rocha dá origem aos minerais secundários ou neoformados 

(minerais de argila), que partilham da constituição físico-química dos solos. O mineral 

mais abundante na crosta terrestre é o O2, que responde por cerca de 46,4% de seu peso, 

seguido do silício (Si), que perfaz em torno de 32,3% do peso das rochas silicáticas, 

seguido do Al, Fe, Ca, Na, Mg, K, Ti, H e Mn, sendo os demais elementos químicos 

bastante escassos comparativamente aos citados. O carbono, por exemplo, que é parte 

fundamental dos tecidos biológicos, na crosta terrestre apresenta a reduzida proporção 



de 0,02%, restringindo-se às rochas calcárias; o mercúrio (Hg) encontra-se em 

concentrações da ordem de 0,08 ppm (partes por milhão); minerais de maior valor como 

a prata (Ag) e o ouro (Au) encontram-se em proporções, respectivamente, de 0,07 e 

5.10-7 ppm. Dessa forma, entre todos os elementos químicos, apenas aqueles mais 

abundantes é que partilham mais efetivamente da composição dos minerais e das 

rochas, embora elementos mais escassos possam aparecer em condição acessória ou 

insignificante. 

A grande maioria dos minerais é formada por combinações de diferentes 

elementos químicos, sendo uma expressiva minoria formada por um único elemento 

químico, como o S (átomos de enxofre), o Au (átomos de ouro) e o diamante (átomos 

de carbono). Alguns minerais tem composição química constante, a exemplo do quartzo 

(SiO2, independente do ambiente geológico de formação), ao passo que outros a 

apresentam variável, como a olivina – (Mg, Fe)2 Si04 -, cujos átomos de ferro e 

magnésio podem apresentar variações, mantendo-se sempre um átomo de silício e 

quatro de oxigênio (MADUREIRA FILHO, et al. 2000). 

Os minerais ou rochas que apresentam interesse econômico ou algum apelo 

comercial são designados minérios. Quando tal ordem de minerais se encontra em 

concentrações cuja exploração é economicamente viável tem-se a existência de uma 

jazida; uma jazida submetida à exploração, seja em atividade ou já em estado de 

exaustão, é chamada de mina. 

A exploração econômica de um determinado mineral e sua utilidade para o 

homem lhe confere o status de recurso. Sendo formado por processos geológicos, cuja 

abstração de sua escala temporal está ancorada na interpretação do tempo profundo, os 

minerais adéquam-se nos chamados recursos não renováveis, ou seja, a capacidade de 

reposição através de processos naturais é incompatível com o tempo histórico, 

implicando que a escassez e o esgotamento de determinados minerais no presente, 

repercutam nas gerações posteriores, caso novas jazidas não sejam encontradas. 

Na crosta terrestre, o conjunto de minerais é muito vasto, determinando a 

existência de uma série de variações nos estoques litológicos, influenciando na 

denominação das rochas em consonância à sua constituição mineral predominante. 

Diante do exposto, se faz conveniente estudar os elementos gerais desse importante 

campo das ciências da Terra cujas interfaces com a Química são as mais estreitas. 



SISTEMAS CRISTALINOS 

 

Diante de diversidade dos minerais ditos cristalinos, a cristalografia cuidou de 

agrupar os cristais de acordo com o seu padrão de cristalização. Tal procedimento 

classificatório consubstancia os chamados sistemas cristalinos, cujo entendimento 

depende de alguns esclarecimentos conceituais prévios. 

Todos os minerais possuem uma simetria definida pelo arranjo de suas faces, o 

que permite o agrupamento dos mesmos em diferentes classes. Chama-se plano de 

simetria o plano imaginário no qual o cristal pode ser dividido em duas metades, cada 

uma delas na forma de um cristal perfeitamente desenvolvido. O eixo de simetria de 

rotação, por sua vez, consiste numa linha imaginária através de um cristal em torno do 

qual ele pode ser girado de forma que se repita a si mesmo em aparência duas ou mais 

vezes durante uma rotação completa. Existe também o chamado eixo de simetria de 

inversão rotatória, que é um elemento de simetria composto que combina uma rotação 

em torno de seu eixo com inversão através do centro, sendo que ambas as operações 

devem ser completadas antes que se obtenha a nova posição. 

Os elementos de simetria se organizam em trinta e duas combinações possíveis, 

originando trinta e duas classes de cristais, que posteriormente são agrupadas em cerca 

de seis sistemas cristalinos, elencados a seguir em consonância a Dana (1981). 

 

Sistema isométrico – Grupo de cristais que possuem quatro eixos ternários de 

simetria e são referidos aos três eixos perpendiculares entre si, de comprimentos iguais. 

Exemplo: Tetraedrita; galena (PbS); cuprita (Cu2O). 

 

Sistema hexagonal – Congrega os cristais que apresentam um eixo de simetria 

único ternário ou senário, referidos a quatro eixos cristalográficos: três eixos horizontais 

iguais que se cortam em ângulos de 120° e um quarto eixo de comprimento diferente e 

perpendicular ao plano dos outros três. 

Exemplo: Zincita (ZnO) 



 

Sistema tetragonal – Cristais caracterizados por um único eixo de simetria 

quaternário. Os cristais são referidos a três eixos mutuamente perpendiculares, com os 

dois eixos horizontais de igual comprimento e o eixo vertical mais curto ou mais longo 

que os outros dois. 

Exemplo: pirolusita (MnO2); cassiterita (Sn02) 

 

Sistema ortorrômbico – Cristais com três elementos de simetria binária, ou 

seja, planos de simetria ou eixos de simetria binários. Consistem em três eixos 

perpendiculares entre si, todos eles de comprimento diferente. 

Exemplo: Calcocita (Cu2S); goethita (HFeO2) 

 

Sistema monoclínico – Agrupa os cristais caracterizados por um eixo de 

simetria único, binário, ou por um plano de simetria único, ou ainda pela combinação de 

um eixo binário e um plano de simetria. Dessa forma, os cristais desse sistema são 

referidos aos três eixos desiguais, dois dos quais encontram-se inclinados entre si 

formando um ângulo oblíquo, sendo o terceiro perpendicular ao plano dos outros dois. 

Exemplo: jamesonita (Pb4FeSb6S14) 

 

Sistema triclínico – Cristais com um eixo de simetria unitário, que pode ser um 

eixo simples rotatório ou um eixo unitário de inversão rotatória. Os cristais são referidos 

aos três eixos desiguais, que se cortam formando ângulos oblíquos. 

Exemplo: ulexita (NaCaB5O9.8H2O) 

 

Os seis sistemas cristalinos referidos e suas respectivas classes encontram-se 

organizados no quadro 1, a seguir: 

 



Quadro 1. Sistemas cristalinos e suas respectivas classes (Adaptado de Dana, 
1981). 

SISTEMA CRISTALINO  CLASSES CRISTALINAS 
Isométrico . Hexaoctaédrica; 

. Giroédrica; 
. Hexatetraédrica; 

. Diploédrica; 
. Tetartoédrica. 

Hexagonal Divisão hexagonal 
. Bipiramidal-dihexagonal; 
. Trapezoédrica-hexagonal; 
. Piramidal-dihexagonal; 
. Bipiramidal-ditrigonal; 
. Bipiramidal-hexagonal; 
. Piramidal-hexagonal; 
. Bipiramidal-trigonal. 

 
Divisão romboédrica 

. Escalenoédrica-hexagonal; 
. Trapezoédrica-trigonal; 
. Piramidal-ditrigonal; 

. Romboédrica; 
. Piramidal-trigonal. 

Tetragonal . Bipiramidal-ditetragonal; 
. Trapezoédrica-tetragonal; 
. Piramidal-ditetragonal; 

. Escalenoédrica-tetragonal; 
. Bipiramidal-tetragonal; 
. Piramidal-tetragonal; 

. Biesfenoédrica-tetragonal. 
Ortorrômbico . Bipiramidal-rômbica; 

. Biesfenoédrica-rômbica; 
. Piramidal-rômbica. 

Monoclínico . Prismática; 
. Esfenoédrica; 

. Domática. 
Triclínico . Pinacoidal; 

. Pedial. 
 

A aparência externa de um cristal é denominada forma, que consiste em um 

grupo de faces do cristal com a mesma relação para com os elementos de simetria e 

exibindo as mesmas propriedades físicas e químicas, uma vez que todas são formadas 

pelos mesmos átomos no mesmo arranjo geométrico. Segundo Dana (1981), as formas 

de um cristal podem ser as seguintes (figura 1): 

. Pédio – Forma dada por uma face única. 



. Pinacoide – Constituída por duas faces paralelas. 

. Domo – Duas faces não paralelas simétricas em relação a um plano de simetria. 

. Esfenoide – Duas faces não paralelas simétricas em relação a um eixo de 

simetria binário. 

. Biesfenoide – Forma de quatro faces, na qual duas faces do esfenoide superior 

se alternam com duas do esfenoide inferior. 

. Prisma – Forma composta por 3, 4, 6, 8 ou 12 faces, todas elas paralelas ao 

mesmo eixo. 

. Pirâmide – Forma composta de 3, 4, 6, 8 ou 12 faces não paralelas que se 

encontram em um ponto. 

. Escalenoedro – Formas fechadas com 8 faces (tetragonal) ou 12 faces 

(hexagonal), faces estas agrupadas em pares simétricos. 

. Trapezoedro – Formas de 6, 8 ou 12 faces com 3, 4 ou 6 faces acima giradas 

em relação a 3, 4 ou 6 faces abaixo. 

. Bipirâmide – Formas fechadas de 6, 8, 12, 16 ou 24 faces formadas por 

pirâmides mediante reflexão sobre um plano de simetria horizontal. 

. Romboedro – Forma fechada composta de seis faces cujas arestas de 

intersecção não formam ângulos retos entre si. 



 

Figura 1. Formas gerais com as quais os cristais se encontram na natureza. (DANA, 
1981). 

 

 

 

 



PROPRIEDADES DOS MINERAIS 

 

1. PROPRIEDADES FÍSICAS 

 

As propriedades físicas dos minerais são as de mais fácil reconhecimento, e 

podem ser apreendidas mediante ensaios simples que podem ser levados a efeito 

mediante baixo custo, não necessitando de recursos tecnológicos avançados para sua 

verificação. 

Serão a seguir apresentadas as principais variáveis da física mineralógica e seu 

papel no reconhecimento dos minerais. 

 

Clivagem 

Esta propriedade se refere ao plano preferencial de partição de um mineral 

quando este é submetido a um determinado esforço, que provoca seu rompimento em 

superfícies planas bem definidas. Segundo Dana (1981), a clivagem depende da 

estrutura do cristal e somente ocorre paralelamente aos planos dos átomos; se uma 

família de átomos paralelos entre si apresenta uma força de ligação fraca, 

provavelmente a clivagem ocorrerá ao longo desses planos, delimitando a superfície 

sobre a qual o mineral se partirá.  A menor resistência é determinada por um tipo mais 

fraco de ligação, por um espaçamento reticular maior no cristal formando ângulos retos 

com a clivagem, ou frequentemente por uma ação combinada entre ambas variáveis: 

uma força de ligação fraca geralmente está vinculada a um espaçamento reticular 

grande, uma vez que a força de atração não é capaz de manter os planos bem juntos 

entre si. A figura 1 ilustra esta importante propriedade, mostrando um quartzo partido 

em seu plano de clivagem. 



 

Figura 1. Quartzo partido em superfície plana ao longo de seu plano de clivagem. 

 

Conforme Leinz & Souza Campos (1986), a clivagem se apresenta nas seguintes 

categorias: 

. Proeminente; 

. Perfeita; 

. Distinta; 

. Indistinta. 

A clivagem proeminente é a categoria que expressa a maior facilidade de 

partição dos minerais, que se dá fundamentalmente em sistema plano-paralelo, sendo 

que o material pode ser separado apenas com a pressão da unha ou de um canivete. Um 

exemplo típico de clivagem proeminente é a muscovita, tipo de mica que se descama 

em camadas (lâminas) bem definidas e de fácil separação (figura 2). Outro mineral 

comum de clivagem proeminente é a calcita. 

A clivagem perfeita também é de boa qualidade, sendo típica dos feldspatos, 

principal mineral formador das rochas, e segundo Leinz (1963) pode ser obtida através 



da percussão de um martelo. Qualidade mais restrita é inerente à clivagem distinta, 

típica da fluorita, e ao padrão indistinto, que ocorre em minerais como a apatita e a 

pirrotita, onde os planos de partição não são muito visíveis. 

É dever lembrar que nem todos os minerais possuem clivagem, e um número 

reduzido a apresentam com boa qualidade; nesses casos, tal propriedade é fundamental 

para seu reconhecimento. 

 

Figura 2. Desplacamento da muscovita em lâminas mediante esforço tênue, acusando 
excelente clivagem para esse tipo de mica. 

 

Partição 

Ocorre nos minerais que desenvolvem planos de menor resistência estrutural 

quando sujeitos a esforços de pressão ou tensão, e que podem provocar o seu 

rompimento. Segundo Dana (1981), diz-se que o mineral tem uma partição quando são 

produzidas superfícies planas em um mineral por meio de seu rompimento ao longo de 

algum dos tais planos predeterminados. Trata-se de um fenômeno semelhante à 

clivagem, mas que se distingue pelo fato de que nem todos os espécimes minerais o 



apresentarão, mas apenas aqueles que se apresentam geminados ou que sejam 

submetidos a uma pressão adequada. 

 

Fratura 

Vem a ser a maneira pela qual um mineral se rompe quando tal rompimento não 

se produz ao longo de uma superfície de clivagem ou de partição. Pode apresentar as 

seguintes formas: 

. Concoide – fraturas com superfícies lisas, curvas, semelhantes a superfície 

interna de uma concha, comumente observada em materiais como o vidro e o quartzo; 

. Fibrosa ou estilhaçada – o mineral se rompe mostrando estilhaços ou fibras; 

. Serrilhada – o rompimento se dá segundo uma superfície irregular e com 

bordas cortantes; 

. Desigual ou irregular – o mineral, ao se romper, forma superfícies rugosas e 

irregulares. 

 

Dureza 

Propriedade física de grande importância, a dureza (D) corresponde à resistência 

que a superfície do mineral oferece quando é riscada. É diretamente proporcional à 

força de união entre os átomos do mineral. Pode ser medida por uma sequência 

denominada escala de Mohs, em tributo ao seu propositor Friedrich Mohs (1773-1839), 

sistematizada da seguinte forma, do mineral de menor ao de maior dureza: 

1. Talco 

2. Gipso 

3. Calcita 

4. Fluorita 

5. Apatita 

6. Ortoclásio 

7. Quartzo 



8. Topázio 

9. Coríndon 

10. Diamante 

 

A partir dessa escala de referência, a dureza dos demais minerais pode ser 

estimada. Os minerais com escala de dureza entre 1 e 2 são riscados pela unha; aqueles 

com escala entre 3 e 5 podem ser riscados pelo canivete e pelo vidro. Os demais não 

podem ser riscados pelo canivete e riscam o vidro. Escalas de dureza mais extremas, 

entre 9 e 10, são capazes de cortar o vidro. Tal fato pode ser constatado na indústria de 

vidraçaria, onde os vidros são cortados por aparelhos com agulha de diamante. 

Para se reconhecer a dureza de um mineral que não conste na lista, basta colocá-

lo em atrito com os minerais de dureza conhecida, crescente ou decrescente, até o 

mesmo deixar de riscar ou de ser riscado. Por exemplo, se um mineral riscar o 

ortoclásio (feldspato de potássio) e não riscar o quartzto, certamente sua dureza está 

compreendida entre 6 e 7. 

 

Tenacidade 

 

Segundo Leiz & Souza Campos (1986), a tenacidade se refere à resistência ao 

choque de um martelo ou ao corte de uma lâmina de aço. Segundo tal propriedade os 

minerais podem ser: 

. Quebradiços ou friáveis: podem ser reduzidos a pó quando submetidos à 

pressão. Ex: calcita. 

. Sécteis: podem ser cortado por uma lâmina. Ex: gipso. 

. Maleáveis: redutíveis à lâminas sob pressão do martelo. Ex: ouro. 

 

Flexibilidade 

 

Tal propriedade está ligada a susceptibilidade dos materiais sofrerem 

deformações. Podem ser elásticos (micas) ou plásticos (talco). 

 



1.1. PROPRIEDADES ÓPTICAS 

 

Engloba o conjunto de propriedades que podem ser apreendidas visualmente, 

sendo assim de grande valia para a identificação dos minerais. 

 

Cor 

 

A cor de qualquer material ou superfície depende da absorção seletiva da luz por 

ela transmitida ou refletida. Em um mineral, a cor figura como um dos principais 

critérios de identificação, uma vez que muitos minerais possuem a cor fixa: a malaquita 

é sempre verde, o grafite é sempre negro e o enxofre amarelo. Minerais importantes 

como o quartzto, a calcita e o sal gema são incolores quando no seu estado puro 

(BAUER, 1977). No entanto, as colorações podem ser variáveis em um mesmo mineral. 

A fluorita, por exemplo, apresenta-se em variadas colorações, assim como minerais 

como a turmalina, a apatita ou o berilo, entre vários outros. O quartzo, quando impuro, 

também pode apresentar colorações variadas, formando cristais de forte apelo 

ornamental, como as conhecidas ágatas e ametistas, estas caracterizadas por tonalidades 

violetas ou púrpuras (figura 3). 

 

 
Figura 3. Quartzo de ágata, com coloração escura indicando a penetração de impurezas 

no edifício cristalino. 
 



 Brilho 

 

De forma geral, o brilho dos minerais pode ser subdividido em metálico e não 

metálico. Os minerais com o chamado brilho não metálico se subdividem 

fundamentalmente segundo os brilhos do tipo adamantino, vítreo, perláceo, sedoso, 

resinoso, entre outros menos ocorrentes. O brilho metálico é típico de minerais 

metálicos opacos com alto poder refletor, como a pirita e a galena, cuja aparência é 

agudamente brilhante e a cor tendencialmente escura (figura 4). O brilho não metálico, 

por seu turno, ocorre em minerais transparentes e translúcidos, como o adamantino, 

típico dos diamantes, e o vítreo, característico do quartzo (figura 5). Regra geral, os 

minerais de brilho não metálico apresentam coloração clara. 

 

 
Figura 4. Amostra de calcedônia, representativa de mineral com brilho metálico: 

coloração escura e eminentemente opaco. 
 



 
Figura 5. Quartzo com alto grau de pureza representativo de mineral dotado de brilho 

vítreo (não metálico). 
 

 
 

Diafaneidade 
 

Em conformidade com Dana (1981), a diafaneidade consiste na propriedade do 

mineral em permitir que a luz o atravesse; subdivide-se nas seguintes categorias: 

. Transparente: o contorno de um objeto visto através dele é distinto; 

. Translúcido: nessa categoria, a luz atravessa o mineral, sem permitir que os 

objetos sejam vistos através dele com distinção; 

. Opaco: minerais que não são atravessados pela luz. 

Nos minerais eminentemente transparentes, conforme frisado, a passagem da luz 

se dá com desenvoltura e as superfícies posicionadas atrás do mineral podem ser 

visualizadas com distinção, a exemplo da muscovita da figura 6. A translucidez típica é 

visualizada no quartzto; na figura 7, uma amostra do mineral em questão é colocada 

sobre a mesma superfície na qual a muscovita foi posicionada, ficando notório que, 

mesmo sendo nítida a passagem da luz, o fundo não pode ser visualizado. Por fim, a 

foto 8 demonstra um mineral tipicamente opaco, no caso, um feldspato potássico 

alterado (ortoclásio), dos mais comuns da crosta terrestre. 



 
Figura 6. Transparência da muscovita a revelar ao observador a superfície posicionada 

atrás do mineral. 
 

 
Figura 7. Caráter translúcido do quartzo, encobrindo a superfície oposta. 



 

Figura 8. Caráter opaco do ortoclásio. 

 

2. PROPRIEDADES QUÍMICAS 

 

Uma série de minerais é constituída por um único elemento químico, como o 

enxofre, a grafita, o diamante ou o ouro. Alguns outros são constituídos por dois ou 

mais elementos químicos, podendo ser representados segundo sua fórmula química, 

como a pirita (FeS2), o quarzto (SiO2), a galena (PbS), a calcita (CaCO3), entre outros 

(POPP, 1984). 

Chama-se polimorfismo quando um mineral apresenta a mesma composição 

química em formas cristalinas diferentes. O carbono, por exemplo, pode se cristalizar na 

forma de diamante e grafita, sendo assim um exemplo clássico dessa propriedade, 

ambos com propriedades físicas e químicas distintas, ou ainda o carbonato de cálcio 

(CaCO3), cristalizável na forma de calcita e aragonita. Por outro lado, o isomorfismo 

consiste numa propriedade segundo a qual minerais de composição química distintas 

cristalizam-se na mesma forma, apresentando estrutura cristalina similar. Exemplo 

clássico são os abundantes feldspatos. 

Os aspectos químicos e mineralógicos dos principais minerais existentes na 

crosta terrestre serão objeto permanente de estudo e discussão no transcurso das 

próximas aulas. 

 



PROPRIEDADES QUÍMICAS E MINERALÓGICAS 

 

Os minerais apresentam composição química definida, alguns apresentando 

composição única, outros apresentando composição variável. Por exemplo, minerais 

como a galena são distintamente sulfetos de chumbo (PbS), ao passo que o feldspato, 

mineral extremamente comum, apresenta composição química variável, destacadamente 

no que concerne à distinção entre os feldspatos sódicos (plagioclásio), de fórmula 

Na(AlSi3O8), e potássicos (ortoclásio), cuja fórmula é K(AlSi3O8). De maneira geral, 

todas as outras propriedades de um mineral dependem, em certa medida, de sua 

composição química. 

A ciência interessada no estudo das relações entre a composição química, a 

estrutura interna e as propriedades físicas da matéria cristalina é a cristaloquímica. 

De acordo como Dana (1981), a composição química é a base para a 

classificação dos minerais, que podem ser divididos em classes dependentes do ânion ou 

grupo aniônico dominante. Os minerais que apresentam o mesmo anion ou grupo 

aniônico dominante em sua composição apresentam semelhanças mais significativas e 

acentuadas do que as partilhadas pelos minerais que apresentam o mesmo cátion 

dominante. Nessa perspectiva, os carbonatos se assemelham entre si mais intimamente 

do que se verifica, por exemplo, nos minerais de cobre. Além disso, os minerais que se 

relacionam pela dominância do mesmo ânion tendem a ocorrer agrupados ou em 

ambientes geológicos semelhantes; dessa forma, os sulfetos ocorrem em associações em 

depósitos do tipo filão, ao passo que os silicatos vão constituir a grande massa das 

rochas terrestres. 

As classes segundo as quais os minerais são agrupados com base no anion ou 

grupo aniônico dominante são as seguintes (DANA, 1981): 

 

1. Elementos nativos: Cerca de 20 elementos que se encontram como minerais 

sob a forma não combinada. Exemplo: ouro (Au); 

2. Sulfetos: Classe composta pela combinação de metais com o enxofre, 

selênio e telúrio. Exemplo: galena (PbS); 



3. Sulfossais: Minerais de chumbo, cobre ou prata em combinação com o 

enxofre e antimônio. Exemplo: enargita (Cu3AsS4); 

4. Óxidos 

Simples - Classe que agrupa os metais em combinação com o oxigênio. 

Exemplo: hematita (Fe2O3); 

Hidróxidos - Óxidos minerais contendo água ou hidroxila (OH) como radical 

importante. Exemplo: brucita Mg(OH)2; 

5. Haloides: Classe que inclui os cloretos, fluoretos, brometos e iodetos 

naturais. Exemplo: fluorita (CaF2); 

6. Carbonatos: Agrupam-se aqui os minerais cuja fórmula inclui o radical 

carbonato (CO3). Exemplo: calcita (CaCO3); 

7. Nitratos:  Minerais que podem ser considerados sais do ácido nítrico e 

contém o radical NO3. Exemplo: nitro (KNO3); 

8. Boratos: Minerais que contém o grupo BO3. Exemplo: bórax 

(Na2B4O7.1OH2O); 

9. Fosfatos: Classe que inclui os minerais cujas fórmulas contem o radical PO4. 

Exemplo: apatita (Ca5(F, Cl) – (PO4)3; 

10. Sulfatos: Minerais cuja fórmula incorpora o radical sulfato (SO4); Exemplo: 

barita (BaSO4); 

11. Tungstatos: Engloba um número reduzido de minerais que apresentam o 

radical tungstato (WO4). Exemplo: scheelita (CaWO4); 

12. Silicatos: Representam a classe de minerais mais abundante, formada por 

minerais de composição química complexa formada pela combinação de 

vários elementos comuns (sódio, cálcio, potássio, alumínio, ferro, magnésio, 

etc.) com silício e oxigênio. Exemplo: quartzo (SiO2), micas, anfibólios, 

piroxênios, cianitas, olivinas, etc. 

As classes elencadas acima subdividem-se em famílias, que por sua vez podem 

ser dissociadas em grupos semelhantes do ponto de vista estrutural e cristalográfico. 

Um grupo pode ser subdividido em espécies, as quais podem formar séries ou 

apresentar diversas variedades. 

Alguns minerais quimicamente idênticos podem se apresentar na natureza 

segundo propriedades físicas diferentes. A tal fenômeno dá-se o nome de polimorfismo 

ou alotropia; os compostos que ocorrem em duas modificações são os ditos dimorfos, e 



em três congregam-se os chamados minerais trimorfos. Exemplo típico é o diamante e a 

grafita, minerais que não se pode distinguir quimicamente, mas que apresentam 

diferenças essenciais em seu sistema cristalino e propriedades físicas, esta última, 

inclusive, polarizada no extremo inferior e superior da escala de Mohs. O quadro 1 

ilustra alguns casos clássicos de dimorfismo no reino mineral. 

 

Quadro 1. Comparação entre as propriedades físicas de minerais quimicamente 
dimorfos. 

SUBSTÂNCIA 

QUÍMICA 

MINERAL  SISTEMA 

CRISTALINO 

DUREZA DENSIDADE 

RELATIVA 

C Diamante Isométrico 10 3,5 

 Grafita Hexagonal 1 2,2 

FeS2 Pirita Isométrico 6 5,0 

 Marcassita Ortorrômbico 6 4,85 

CaCO3 Calcita Romboédrico 3 2,71 

 Aragonita Ortorrômbico 31/2 2,95 

 

A leitura do quadro faz notar que as três duplas de minerais dimorfos 

exemplificadas distinguem-se fundamentalmente em seu sistema cristalino, principal 

propriedade distintiva. No que tange à densidade e dureza, percebe-se que os valores 

são semelhantes (idênticos na dureza da pirita e marcassita), exceção feita às durezas do 

diamante e da grafita, gritantemente distintas e posicionadas nos dois extremos da 

escala, conforme anteriormente mencionado. 

Conforme frisado, a classe dos silicatos é aquela que agrega a assembleia 

mineralógica mais substancial. De acordo com Fersman (1966), o silício, segundo 

elemento mais difundido na natureza (atrás do oxigênio), não se encontra jamais no 

estado livre, formando sempre combinações com o oxigênio. Os compostos a base de 



silício partilham da constituição fundamental da grande maioria das rochas duras, sendo 

também o componente principal da argila comum e dos depósitos aluviais ocorrentes 

nas margens dos rios na forma de bancos arenosos. A tabela 1 traz as taxas de 

ocorrência dos elementos químicos na Terra, permitindo uma análise comparativa. Pode 

ser facilmente observado que os elementos que se encontram em porcentagem 

constituem uma expressiva minoria, sendo a maior parte expressa em partes por milhão 

(ppm). No entanto, é essa minoria que vai se combinar, predominantemente, na 

constituição da litosfera, conforme será estudado mais adiante. 

Os aspectos cristalinos e mineralógicos das diferentes classes minerais 

mencionadas na presente aula serão estudados em maior detalhe nas próximas semanas, 

com ênfase maior nos silicatos em função de sua abundância de destaque. Essa 

mineralogia descritiva que será então abordada será sustentáculo fundamental para o 

estudo da composição das rochas e evolução mineralógica da Terra, bem como dos 

minerais enquanto recurso para as sociedades humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1.  Distribuição Média dos elementos na crosta; valores expressos em porcentagem em peso para os elementos maiores 
(indicado por %) e em partes por milhão para os elementos menos abundantes. 

 
Número atômico Elemento Média crustal Número atômic o Elemento  Média crustal   Número atômico Elemento  Média crustal   Número atômico  Elemento  Média cr ustal 
          1                  H           0,14 %              24               Cr             100                  46          Pd          0,01                 68                 Er            2,8 
          3                  Li          20                      25               Mn            0,09 %             47          Ag          0,07                  69                Tm          0,5 
          4                  Be        2,8                     26               Fe             5,00 %             48          Cd          0,2                    70                Yb           3,4 
          5                  B         10                      27                Co             25                   49            In           0,1                   71                Lu            0,5 
          6                  C         200                    28                Ni              75                   50            Sn           2                     72                Hf              3 
         7                   N         20                     29                 Cu            55                    51            Sb         0,2                    73                 Ta             2 
         8                   O        46,60 %             30                Zn             70                    52            Te         0,01                  74                 W            1,5 
         9                   F        625                    31                 Ga            15                    53             I           0,5                    75                  Re       0,001 
        11                 Na       2,83 %              32                 Ge            1,5                   55             Cs         3                      76                  Os       0,005 
        12                 Mg      2,09 %              33                  As            1,8                   56             Ba        0,04 %              77                  Ir          0,001 
        13                Al         8,13 %              34                 Se             0,05                 57             La        30                     78                  Pt           0,01 
       14                 Si         27,72 %            35                 Br              2,5                   58             Ce        60                    79                  Au        0,004 
       15                 P         0,10 %               37                Rb             90                    59              Pr         8,2                   80                  Hg          0,08 
       16                S          260                    38                Sr              375                  60              Nd        28                    81                  Tl              0,5 
       17                Cl        130                     39                Y               33                    62              Sm       6,0                   82                   Pb            13 
      19                 K          2,59 %               40               Zr              165                   63              Eu       1,2                    83                  Bi             0,2 
      20                 Ca        3,63 %              41                Nb             20                     64              Gd       5,4                   90                  Th            7,2 
      21                 Sc        22                     42                 Mo           1,5                     65               Tb        0,9                  92                  U              3,4 
     22                  Ti        0,44 %               44                Ru             0,01                  66                Dy       3,0 
     23                  V        135                     45                Rh            0,005                 67                Ho      1,2 

Modificada de: Mason, B. & Moore, C.B., 1989



PRINCÍPIOS DE CRISTALOQUÍMICA 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MINERAIS 

 

A investigação dos aspectos cristaloquímicos dos minerais está intimamente 

ligada à química inorgânica, cujo domínio abrange os 89 elementos químicos naturais e 

os vinte que não ocorrem na natureza e com os quais, teoricamente, é possível formar 

uma infinidade de compostos. No entanto, o número de minerais atualmente conhecidos 

é próximo de 4000, e apenas cerca de 50 novos minerais são descobertos a cada ano.  

Dentre os minerais conhecidos, pouco mais que 40 são os constituintes 

principais das rochas mais comuns e são denominados minerais formadores de rochas 

ou minerais petrográficos. Obviamente, os silicatos são os minerais formadores de rocha 

mais abundantes. Além dos minerais petrográficos, existe um grupo de cerca de 30 

minerais que ocorrem como constituintes menores em muitos tipos de rochas. Estes, 

geralmente, estão presentes em quantidades inferiores a 5 % e são referidos como 

minerais acessórios. Existe ainda um grupo de minerais menos comuns, constituído 

principalmente por óxidos e sulfetos, que formam concentrações locais, nos depósitos 

de minério, que são lavrados e processados para obtenção dos metais necessários à 

indústria. Dos 89 elementos químicos naturais, alguns são tão raros que não formam 

minerais sob qualquer circunstância. 

 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 

 

Os minerais são compostos químicos nos quais, na maior parte das vezes, 

átomos de diferentes elementos aparecem combinados. A natureza das forças que 

mantêm os átomos unidos tem forte influência sobre as propriedades físicas dos 

minerais. Dessa forma, as ligações mais fortes são as covalentes, seguidas das iônicas, 

metálicas e de van der Waals. A dureza dos minerais diminui de um tipo de ligação para 

outro. 

As forças que mantêm os átomos (ou íons, ou grupos iônicos) unidos em um 

mineral são elétricas. Seu tipo e intensidade são grandemente responsáveis pelas 

propriedades físicas e químicas dos minerais. Em geral, quanto mais forte a ligação, 

mais duro é o cristal, mais alto seu ponto de fusão e menor o seu coeficiente de 

expansão térmica. A dureza elevada do diamante é atribuída às fortes forças elétricas 



vinculadas ao tipo de ligação (covalente), ligando os átomos de carbono em sua 

estrutura. 

Estas forças elétricas são ligações químicas e podem ser descritas como 

pertencendo a um dos cinco tipos principais: iônica, covalente, metálica, van der Waals 

e ligações de hidrogênio. É importante enfatizar que esta classificação é didática e que 

podem existir ligações híbridas entre todos os tipos. 

 

LIGAÇÕES COVALENTES 

 

Todos os átomos têm uma forte tendência a alcançar a configuração eletrônica 

de um gás inerte, com a camada de valência (última camada) totalmente preenchida. 

Alguns átomos alcançam esta configuração eletrônica estável pelo compartilhamento de 

elétrons. A força entre dois átomos que preencheram sua ultima camada eletrônica pelo 

compartilhamento de um ou mais elétrons é chamada ligação covalente. 

O compartilhamento de elétrons é a mais forte das ligações químicas. Minerais 

covalentes são insolúveis e apresentam grande estabilidade e pontos de fusão elevados. 

No estado dissolvido, eles não produzem íons e não conduzem eletricidade nem no 

estado sólido nem em solução. 

Como as forças elétricas constituindo a ligação estão localizadas na vizinhança 

do elétron compartilhado, a ligação é altamente direcional, e a simetria dos cristais 

resultantes tende a ser mais baixa que nos compostos iônicos. 

O número de ligações covalentes que um átomo pode formar é previsível a partir 

do número de elétrons necessários para alcançar configuração eletrônica estável (de um 

gás nobre). O carbono, por exemplo, tem quatro elétrons em sua camada de valência; 

através do compartilhamento de quatro elétrons adicionais, ele alcança a configuração 

do gás nobre néon. Os quatro elétrons de valência em cada carbono são suficientes para 

preencher os orbitais ligantes pelo compartilhamento de elétrons com quatro outros 

átomos de carbono, formando uma configuração muito estável, firmemente ligada, com 

a forma de um tetraedro com um átomo central de carbono ligado a quatro outros nos 

ápices. Cada átomo de carbono está ligado a quatro outros, formando uma trama 

contínua. A energia das ligações está fortemente localizada na vizinhança dos elétrons 

compartilhados, produzindo uma estrutura muito rígida – a do diamante, a substância 

natural mais dura. Como os elétrons de valência no diamante são usados na ligação, 

nenhum deles está livre para se mover e conduzir eletricidade. 



 

LIGAÇÃO IÔNICA 

 

A ligação iônica ocorre quando um ou mais elétrons na camada de valência de 

um átomo são transferidos para a camada de valência de outro, de modo que ambos 

alcançam a configuração de um gás inerte. 

O mineral halita, NaCl, constitui exemplo de cristal iônico. O sódio tem apenas 

um elétron de valência em sua última camada e o perde prontamente, deixando o átomo 

com uma carga positiva e a configuração do gás nobre néon. O cloro, por sua vez, 

precisa ganhar um elétron para alcançar a estrutura do gás nobre argônio. O elétron 

perdido pelo sódio é capturado pelo cloro. Na+ e Cl- atraem-se reciprocamente devido 

às suas cargas opostas. A atração entre íons opostamente carregados constitui a ligação 

iônica (ou eletrostática). A formação desta ligação é o resultado da troca de elétron(s) 

do átomo metálico (formando um cátion) para o não-metálico (formando um ânion). 

Em um cristal de cloreto de sódio, propriedades características podem ser 

reconhecidas: hábito cristalino cúbico, índice de refração, e assim por diante. Estas 

propriedades não lembram em nada aquelas dos constituintes elementares da halita, a 

saber, o sódio que é um metal brilhante (Na) e o cloro, que é um gás esverdeado 

corrosivo (Cl2). O toque do cristal com a língua produz o gosto da solução. Em outras 

palavras, as propriedades conferidas ao cristal pelos seus constituintes elementares são 

as propriedades dos íons, não dos elementos. 

Fisicamente, os cristais ligados ionicamente são geralmente de dureza e peso 

específico moderados, têm pontos de fusão razoavelmente altos e são maus condutores 

de calor e eletricidade. A ausência de condutividade elétrica na ligação iônica dos 

cristais é devida à estabilidade dos íons, os quais não perdem ou ganham elétrons 

facilmente. Como a carga eletrostática constituindo a ligação iônica é uniformemente 

espalhada por todo o íon, um cátion tende a circundar-se com muitos ânions bem como 

pode estar ao redor deles. Isto significa que a ligação iônica é não-direcional e a simetria 

dos cristais resultantes é geralmente alta. 

A ligação iônica é tanto mais forte quanto menor for a distância interiônica 

(centro do cátion – centro do ânion) e quanto maior for a carga dos íons envolvidos. As 

ligações iônicas predominam entre os minerais, sendo que 90% dos minerais são 

compostos essencialmente iônicos. 



Alguns minerais apresentam ligações intermediárias entre a ligação iônica pura e 

a ligação covalente pura porque alguns elétrons são compartilhados e alguns são 

transferidos. Linus Pauling (1939) elaborou um mecanismo de estimativa do caráter da 

ligação baseado na diferença de eletronegatividades dos elementos envolvidos. 

A eletronegatividade é a medida da capacidade de um átomo de atrair elétrons 

para si, e é expressa por uma série de números adimensionais. Elementos com baixa 

eletronegatividade são doadores de elétrons, e aqueles com alta eletronegatividade são 

receptores de elétrons. As diferenças nos valores de eletronegatividade dos elementos 

são uma expressão do caráter iônico da ligação formada por seus átomos. Esta diferença 

é expressa como XA – XB, onde XA é a eletronegatividade do elemento A ligado ao 

elemento B com seu próprio valor de eletronegatividade XB. 

As ligações entre elementos da primeira e sétima colunas da tabela periódica são 

dominantemente iônicas. Exemplos são os haletos alcalinos e os óxidos alcalino-

terrosos. As ligações entre átomos próximos ou juntos na tabela periódica são 

covalentes. 

 

LIGAÇÃO METÁLICA 

 

Átomos de elementos metálicos, os quais têm forte tendência a perder elétrons, 

mantêm seus núcleos e elétrons internos envolvidos em um empacotamento atômico 

denso, enquanto os elétrons de valência, i.e., da última camada, são compartilhados e 

dispersos entre os íons e não mostram afinidade com nenhum núcleo em particular e 

estão livres para se mover através da estrutura ou ainda fora dela, sem romper o 

mecanismo de ligação. Este compartilhamento dos elétrons livres resulta em um tipo de 

ligação covalente que é chamada de ligação metálica. 

A ligação metálica é responsável pela alta plasticidade, tenacidade, ductilidade e 

condutividade dos metais, bem como por sua dureza geralmente baixa. Ela é encontrada 

em número pequeno de minerais, entre os quais os metais nativos, como o cobre, o ouro 

e a prata, que apresentam ligação metálica pura e alguns sulfetos, em que parte das 

ligações é metálica. 

 

LIGAÇÃO DE VAN DER WAALS 

 



Na ligação de van der Waals, os elétrons nos orbitais sincronizam seus 

movimentos de tal modo que uma fraca e instantânea atração bipolar possa induzir um 

efeito similar nos átomos vizinhos, os quais podem levar toda a estrutura molecular a 

ser ligada por este fraco efeito dipólo. Na formação de cristais estas moléculas estão 

alinhadas com pólos negativos contra pólos positivos das moléculas vizinhas. Esta 

ligação fraca, que une moléculas neutras e unidades estruturais essencialmente não 

carregadas em uma estrutura coesa em virtude de pequenas cargas residuais em suas 

superfícies, é chamada ligação de van der Waals (ou residual) e é a mais fraca das 

ligações químicas. 

Este tipo de ligação não é encontrada com frequência em minerais, mas, quando 

presente, é geralmente responsável por propriedades fortemente direcionais, como a 

presença de uma direção de clivagem e pela baixa dureza. Um exemplo é o mineral 

grafita, e consiste de folhas de carbono covalentemente ligadas, unidas umas às outras 

pelas ligações de van der Waals. 

 

LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO 

 

A ligação de hidrogênio é uma ligação eletrostática entre o íon hidrogênio 

carregado positivamente e um íon negativamente carregado, como o O-2 e N-3. Como o 

hidrogênio tem apenas um elétron, este é cedido para um íon mais eletronegativo na 

ligação iônica e o próton remanescente no núcleo fica a descoberto. O íon positivo tem a 

capacidade de formar ligações de hidrogênio fracas com outros íons negativos ou com 

as terminações negativas de moléculas polares, tal como H2O. A proximidade da 

ligação permite a formação de uma ligação dipolo-dipolo relativamente fraca, porém 

mais forte que a ligação de van der Waals. 

A ligação de hidrogênio é comum nos hidróxidos, nos quais a hidroxila, (OH)-, 

não se comporta estritamente como um grupo aniônico esférico, mas é mais 

realisticamente representado por uma coordenação assimétrica, a qual produz um efeito 

dipolo. A ligação de hidrogênio está também presente em muitos dos silicatos com 

estrutura em camadas, como as micas e argilo-minerais, os quais contêm grupos 

hidroxila. 

 

CRISTAIS COM MAIS QUE UM TIPO DE LIGAÇÃO 

 



Entre as substâncias que ocorrem naturalmente, com sua tremenda diversidade e 

complexidade, a presença de apenas um tipo de ligação é rara, e dois ou mais tipos de 

ligação coexistem na maioria dos minerais. Onde isto ocorre, o cristal apresenta as 

propriedades dos diferentes tipos de ligação representados, e freqüentemente isto resulta 

em propriedades fortemente direcionais. Então, no mineral grafita, a coesão das 

delgadas folhas que constituem a estrutura do mineral é o resultado da forte ligação 

covalente nos planos de folhas, enquanto a excelente clivagem entre as folhas reflete as 

ligações de van der Waals que mantêm as folhas juntas (Figura 3). Nos silicatos com 

estrutura em camadas, os quais consistem de folhas de tetraedros de sílica fortemente 

ligados por uma ligação híbrida entre covalente e iônica, a ligação entre as folhas se faz 

através de cátions unidos às mesmas por ligação iônica e/ou ponte de hidrogênio 

relativamente fraca, reflete de modo similar, em sua marcada clivagem basal, a 

diferença de força dos dois tipos de ligação. 

Todos os compostos iônicos podem ser classificados com base na força relativa 

de suas ligações, em isodésmicos ou anisodésmicos. Aqueles cristais nos quais todas as 

ligações são de mesma força são chamados de isodésmicos, como é o caso da halita, 

NaCl. Por outro lado, minerais como a calcita, CaCO3, em cuja estrutura o oxigênio 

está mais fortemente ligado ao carbono para formar o grupo aniônico (CO3)-2 que ao 

Ca+2, são ditos anisodésmicos. 

 

ESTRUTURA INTERNA DOS SÓLIDOS CRISTALINOS 

 

Como já foi dito, um outro fator que influencia as propriedades físicas dos 

minerais é o modo como os átomos estão empacotados. O empacotamento atômico, por 

sua vez, é função dos tamanhos relativos dos íons dos elementos na estrutura cristalina. 

O tamanho dos íons está relacionado às estruturas atômicas dos elementos. O 

tamanho dos íons aumenta com o número de elétrons e camadas eletrônicas. A carga do 

íon também afeta seu tamanho. Quanto mais elétrons um elemento perde para tornar-se 

um cátion, mais forte é sua carga positiva e maior a atração elétrica do núcleo sobre os 

elétrons remanescentes. Muitos dos cátions de minerais abundantes são relativamente 

pequenos; a maioria dos ânions é grande. Este é o caso do ânion mais comum da Terra, 

o oxigênio. Como os ânions tendem a ser maiores que os cátions, a maior parte do 

espaço de um cristal é ocupado pelos ânions e os cátions ficam nos interstícios entre 

eles. Em decorrência disto, as estruturas dos cristais são fortemente influenciadas pelo 



modo como os ânions estão arranjados e a maneira como os cátions se dispõem entre 

eles. 

 

NÚMERO DE COORDENAÇÃO 

 

Quando íons de cargas opostas se unem para formar uma estrutura cristalina na 

qual as forças de ligação são dominantemente eletrostáticas (i.e. iônicas), cada íon tende 

a reunir em torno de si, ou coordenar, tantos íons de carga oposta quanto seu tamanho 

permita. Quando os átomos estão ligados por ligações iônicas, eles podem ser 

considerados como aproximadamente esféricos, e a geometria resultante é simples. Os 

íons coordenados sempre aglomeram-se ao redor de um íon coordenante central de tal 

modo que seus centros coincidam com os vértices de um poliedro. Assim, em uma 

estrutura cristalina estável, cada cátion recai sobre o centro aproximado de um poliedro 

de coordenação de ânions. O número de ânions no poliedro é o número de coordenação 

(N.C.) do cátion com relação ao ânion, e é, em uma primeira aproximação, determinado 

pela razão entre os tamanhos do cátion e do ânion. Tomando a halita, NaCl, como 

exemplo: cada Na+ tem seis Cl- como vizinhos mais próximos, diz-se que o Na+ está 

em coordenação 6 com o Cl- (N.C. 6). Na fluorita, CaF2, cada cálcio está no centro de 

um poliedro de coordenação consistindo de oito íons flúor e, portanto, o Ca+2 está em 

coordenação 8 com relação ao F- (N.C. 8).  

Os ânions também podem ser vistos como ocupando os centros de poliedros de 

coordenação formados por cátions. No NaCl, cada íon cloro tem seis íons sódio 

vizinhos e daí está em coordenação 6 com relação ao sódio. Como ambos, sódio e cloro 

estão em coordenação 6, devem existir números iguais de ambos, em concordância com 

a fórmula, NaCl. Por outro lado, na estrutura da fluorita, cada íon flúor tem quatro íons 

cálcio como vizinhos mais próximos e está, portanto, em coordenação 4 com relação ao 

cálcio (N.C. 4). Os quatro íons cálcio formam um poliedro de coordenação definido 

pelo íon flúor central de tal modo que os íons cálcio recaiam nos vértices de um 

tetraedro regular. Como cada íon cálcio tem oito íons flúor como vizinhos mais 

próximos (N.C. 8), enquanto cada íon flúor tem apenas quatro íons cálcio vizinhos, é 

óbvio que existem duas vezes mais flúor que cálcio na estrutura da fluorita, o que está 

de acordo com a fórmula CaF2 e com as valências do cálcio e flúor. 

O número de coordenação depende da razão entre o raio catiônico (RC) e o raio 

aniônico (RA). Quando o cátion é muito pequeno comparativamente ao ânion, de modo 



que a razão entre os seus raios é inferior a 0,155; o número de coordenação é 2 e o 

arranjo geométrico resultante é linear, isto é, cada um de dois ânions se dispõe 

lateralmente ao cátion. Tal configuração é raramente observada em minerais. 

Quando a razão (RC / RA) está entre 0,155 e 0,225, o número de coordenação é 

3, e os ânions se dispõem como nos vértices de um triângulo eqüilátero, cujo centro é 

ocupado pelo cátion. Um exemplo de tal configuração é dado pelo radical (CO3)-2 

presente nos minerais carbonatos. 

À medida que o tamanho catiônico aumenta relativamente ao do ânion, e a razão 

(RC / RA) apresenta valores entre 0,225 e 0,414, o número de coordenação é 4 e a 

configuração resultante, tetraédrica, com os ânions coincidentes com os vértices do 

tetraedro e o cátion na posição central. 

Exemplo de tal arranjo geométrico é o radical (SiO4)-4 dos minerais silicatos. 

Valores para a razão (RC / RA) no intervalo entre 0,414 e 0,732 correspondem à 

coordenação 6 ou octaédrica, na qual seis ânions ocupam os vértices de um octaedro 

coordenado por um cátion central. O mineral halita, NaCl constitui exemplo de tal 

geometria. O aumento relativo progressivo da razão (RC / RA) acarreta incremento 

também no número de coordenação. Para valores de (RC / RA) entre 0,732 e 1,0, a 

configuração é cúbica, equivalente ao número de coordenação igual a 8. 

Finalmente, quando os raios do cátion e do ânion se igualam, a coordenação é 

12, resultanto em um empacotamento atômico denso. 

 

FENÔMENOS RELACIONADOS À COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS 
MINERAIS 
 

Um mineral distingue-se dos demais por apresentar uma combinação de 

composição química e empacotamento atômico únicos e que lhe conferem propriedades 

cristaloquímicas características. No entanto, o mesmo composto químico pode se 

apresentar sob formas físicas distintas, em função de ter os átomos empacotados de 

maneiras diferentes. Ou ainda, compostos químicos diferentes podem possuir o mesmo 

empacotamento atômico. Estas feições e outras serão tratadas a seguir. 

 

ISOESTRUTURALISMO 

 



Dois ou mais compostos cujos átomos estão arranjados no mesmo tipo de 

estrutura cristalina são considerados isoestruturais, isótipos, ou menos desejavelmente, 

isomorfos. Mesmo minerais que aparentemente pouco têm em comum, como a fluorita, 

CaF2, e a uraninita, UO2, são isoestruturais, como revelado pela semelhança entre os 

padrões de difração de raios-X de ambas. Nos dois minerais o cátion Ca+2, no caso da 

fluorita e, U+4, no da uraninita, coordenam seis ânions, F-, na fluorita e O-2 na 

uraninita e cada ânion coordena tetraedricamente quatro cátions. 

De grande importância na mineralogia é o conceito de grupo isoestrutural: um 

grupo de minerais relacionados uns aos outros por sua estrutura análoga, geralmente 

possuindo um ânion comum e frequentemente apresentando ampla substituição 

catiônica. Muitos grupos de minerais formadores de rocha isoestruturais são 

reconhecidos, como os grupos das granadas, das olivinas, dos piroxênios e dos 

anfibólios. 

 

SOLUÇÃO SÓLIDA 

 

Para os químicos, o termo solução significa um sistema homogêneo com mais de 

um componente, sendo geralmente aplicado a substâncias líquidas. Analogamente, o 

termo solução sólida é usado em mineralogia para aqueles minerais homogêneos nos 

quais mais de um elemento ocupa o mesmo sítio cristalino. 

A solução sólida pode se dar por substituição iônica, por vacância ou ainda ser 

intersticial. 

 

SOLUÇÃO SÓLIDA POR SUBSTITUIÇÃO IÔNICA 

Um dos requisitos da definição de mineral é que este tenha composição química 

definida, mas ela pode ser variável. A variação composicional é o resultado de 

substituição, em uma dada estrutura, de um íon ou grupo iônico por outro íon ou grupo 

iônico. A substituição de um elemento por outro(s) é determinada pelos seguintes 

fatores: 

1. O tamanho relativo dos íons ou grupo iônicos envolvidos. Se a diferença entre 

o tamanho do elemento substituído e do que substitui for inferior a 15%, a substituição 

poderá ocorrer em qualquer proporção, até mesmo totalmente. Se os raios dos dois 

elementos diferirem de 15 a 30%, a substituição é limitada ou rara, e se os raios 

diferirem em mais que 30%, é pouco provável que ocorra substituição. 



2. As cargas dos íons envolvidos na substituição. Quando os íons substituído e 

substituinte possuem a mesma carga, como no caso do Mg+2 e Fe+2, a estrutura na qual 

a substituição iônica ocorre permanecerá eletricamente neutra. Se as cargas não são as 

mesmas, como no caso do Al+3 substituindo o Si+4, deverá ocorrer uma outra 

substituição em outra parte da estrutura de modo a manter a neutralidade elétrica. Em 

geral, ocorre pouca ou nenhuma substituição quando a diferença de cargas é superior a 

1. 

3. A temperatura na qual a substituição ocorre. Usualmente, existe uma maior 

tolerância quanto à substituição atômica a temperaturas mais altas, quando as vibrações 

termais são maiores e os tamanhos dos sítios atômicos disponíveis estão maiores, por 

dilatação térmica. Portanto, em uma dada estrutura, espera-se uma maior variabilidade 

em sua composição a temperaturas maiores que a temperaturas menores. 

A solução sólida substitucional é comum em grupos de minerais isoestruturais, 

dos quais as olivinas constituem um exemplo classicamente estudado. A composição 

das olivinas é expressa pela fórmula (Mg, Fe)2SiO4. Quando há substituição de um 

elemento por outro, seus símbolos químicos aparecem escritos entre parênteses e 

separados por vírgula. No caso das olivinas, em que a substituição ocorre em apenas um 

sítio cristalino, a solução sólida é simples. 

A solução sólida é total quando um elemento pode substituir outro em qualquer 

proporção, até mesmo total, como no caso do Fe+2 e Mg+2. A solução sólida é parcial 

ou limitada, quando a substituição ocorre em proporções restritas, como entre Fe+2 e 

Ca2+. 

Em alguns minerais, nos quais há diferença de carga entre o íon substituído e o 

substituinte, a neutralidade elétrica é obtida pela ocorrência de uma substituição 

adicional em outro sítio cristalino. Este tipo de substituição é dito substituição casada. 

Um exemplo de substituição casada é dado pelos feldspatos da série dos plagioclásios, 

cujos termos extremos são albita (NaAlSi3O8) e anortita (CaAl2Si2O8). Nestes 

minerais, a substituição de um Si+4 na albita pelo Al+3 na anortita é compensada por 

uma substituição simultânea do Na+ pelo Ca+2. 

 

REPRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO SÓLIDA SUBSTITUCIONAL 

Como já foi dito, quando um elemento substitui outro, o fato pode ser registrado 

colocando parênteses ao redor dos dois elementos na fórmula mineral. Por exemplo, Fe 

e Mg se substituem no mineral olivina, e a fórmula é escrita como (Mg,Fe)2SiO4. A 



vírgula entre Mg e Fe indica que a substituição ocorre no mesmo sítio cristalino do 

cátion na estrutura do mineral e, portanto, não produz um novo mineral. Se, por meio de 

análises químicas, for possível estabelecer as proporções de átomos de Mg e Fe 

presentes na olivina, o resultado é registrado por índices subscritos. Por exemplo, 

(Mg65,Fe35)2SiO4 indica que 65% dos sítios cristalinos do cátion são ocupados pelos 

íons Mg2+ e 35% pelos íons Fe2+. 

Uma outra maneira de representar o grau de substituição de um elemento por 

outro(s) é pela composição dos termos extremos. Por termos extremos compreendem-se 

as composições puras limitantes de uma série de solução sólida. No caso das olivinas, 

em que a solução é total, é possível a existência de uma olivina rica em ferro, cuja 

composição é representada pela fórmula Fe2SiO4, chamada faialita, e de uma olivina na 

qual todo o Fe+2 foi substituído por Mg+2 e cuja composição é representada pela 

fórmula Mg2SiO4, forsterita. Faialita e forsterita são considerados os termos extremos 

desta série de solução sólida. Um modo alternativo de escrever a fórmula 

(Mg65,Fe35)2SiO4 é dizer que ela contém 65 % do termo extremo forsterita e 35 % do 

termo extremo faialita, o que pode ser feito utilizando as abreviaturas Fo para a 

forsterita e Fa para a faialita e a composição passa a ser expressa como Fo55Fa45, ou 

ainda simplesmente como Fo65, a composição Fa35 ficando subentendida. 

A representação gráfica da composição de um mineral contendo dois termos 

extremos de solução sólida requer apenas o uso de uma linha reta, como mostrado na 

Figura 3.9. Uma das extremidades da linha corresponde a 100% de um componente, a 

outra terminação corresponde a 100% do outro componente. A composição Fo65Fa35 

está projetada. 

Quando três componentes são usados para representar uma composição, a 

representação é feita usando um triângulo equilátero. Como os diagramas triangulares 

são muito usados para representar não apenas composições de minerais, mas também 

composições de rochas que possam ser expressas em termos de três termos 

componentes, eles merecem atenção especial. 

 

SOLUÇÃO SÓLIDA INTERSTICIAL 

Na solução sólida intersticial, átomos ou íons não substituem átomos ou íons da 

estrutura do mineral, mas ocupam os interstícios do retículo cristalino. Um exemplo 

deste tipo de solução sólida intersticial ocorre no berilo (Be3A2lSi6O18), em cuja 

estrutura os tetraedros de sílica se dispõem em anéis hexagonais organizados em 



camadas, de modo que os orifícios centrais dos anéis se superpõem formando canais. 

Nestes canais, íons e moléculas como Na+, Cs+, H2O, CO2 e CH4 se alojam com 

frequência. 

 

SOLUÇÃO SÓLIDA POR VACÂNCIA 

A solução sólida por vacância está relacionada a defeitos na estrutura cristalina e 

ocorre quando um sítio estrutural fica ocupado incompletamente. Um bom exemplo é 

dado pelo mineral pirrotita, um sulfeto de ferro cujas análises químicas revelam teores 

em Fe+2 insuficientes para combinar estequiometricamente com o enxofre disponível e 

formar FeS. A fórmula do mineral é então escrita como (Fe1-xS), onde x está entre 0 e 

0,2, o que significa que o Fe+2 pode estar ausente em até 20% das posições reticulares a 

ele destinadas. Quando o Fe+2 está ausente de alguns sítios octaédricos na pirrotita, 

com o enxofre permanecendo completamente intacto, a estrutura não está eletricamente 

neutra. É muito provável que parte do ferro ocorra como Fe+3 para compensar a 

deficiência em Fe+2, garantindo a neutralidade 

elétrica, já que 2 Fe3+ = 3 Fe2+. 

 

EXSOLUÇÃO 

Na discussão sobre a solução sólida substitucional foi dito que se dois íons (ou 

átomos) têm tamanhos muito diferentes, espera-se que a quantidade de substituição de 

um pelo outro seja limitada. Contudo, condições de temperatura elevada podem 

favorecer a substituição de íons de tamanho divergente. Em outras palavras, a 

temperaturas elevadas, a estrutura mineral expande e as amplitudes das vibrações dos 

átomos tornam-se maiores. À medida que a temperatura aumenta, sítios cristalinos 

previamente distintos tornam-se similares, até se tornarem “indistinguíveis”. A troca 

interna de cátions entre os sítios leva à desordem química, na qual o conteúdo químico 

de cada sítio torna-se o mesmo. Nos feldspatos alcalinos formados sob baixas 

temperaturas, a solução sólida entre Na+ (raio = 1,18 Å; N.C. = 8) e K+ (raio = 1,51 Å; 

N.C. = 8) é limitada. No entanto, sob temperaturas da ordem de 1000ºC, ocorre solução 

sólida completa entre os termos extremos NaAlSi3O8 e KAlSi3O8, respectivamente 

albita e ortoclásio. 

O termo exsolução refere-se ao processo pelo qual uma solução sólida 

inicialmente homogênea se separa em dois (ou possivelmente mais) minerais cristalinos 

distintos sem adição ou remoção de material do sistema. Isto significa que a composição 



do sistema não muda. A exsolução ou desmistura é análoga ao fenômeno observado 

com uma mistura de óleo e vinagre. Quando óleo e vinagre são misturados 

vigorosamente, produz-se uma suspensão líquida homogênea, porém turva, de 

partículas muito finas de ambos. Quando esta mistura é colocada em repouso por um 

pequeno período, os componentes originais se separam (desmisturam) e produzem dois 

líquidos claros, óleo e vinagre, como termos extremos. 

A exsolução geralmente ocorre sob resfriamento. Lamelas de exsolução que se 

separam do mineral hospedeiro homogêneo são, em geral, cristalograficamente 

orientadas. Estes tipos de intercrescimentos cristalograficamente controlados resultantes 

de exsolução são comuns em muitos sistemas minerais: feldspatos alcalinos, piroxênios, 

anfibólios e óxidos de ferro e titânio, para citar alguns exemplos. 

O tamanho das lamelas de exsolução é extremamente variável; as lamelas 

podem, em alguns casos, ser visíveis em amostras de mão e em outros, ser tão pequenas 

que só podem ser detectadas por um microscópio eletrônico de transmissão, de 

resolução muito alta. A escala das lamelas de exsolução é uma boa indicação da taxa de 

resfriamento da rocha na qual esta textura ocorre. Em rochas resfriadas lentamente, 

haverá mais tempo disponível para a difusão e desmistura, e, consequentemente a 

textura de exsolução é mais grossa. Em rochas resfriadas muito rapidamente, o mineral 

homogêneo, desordenado, de alta temperatura pode ser preservado, embora em um 

estado metaestável. Sob um regime de resfriamento ligeiramente mais lento, porém 

ainda rápido, texturas muito finas de exsolução podem se desenvolver. 

Nos feldspatos alcalinos é possível, com freqüência, observar a presença de 

lamelas de feldspato rico em Na+ exsolvidas de um feldspato hospedeiro rico em K+; 

este intercrescimento é conhecido como pertita. Se a exsolução só pode ser percebida 

microscopicamente, ela é referida como micropertita; se as técnicas de raios-X são 

necessárias para a constatação da existência de lamelas extremamente delgadas, o 

intercrescimento é conhecido como criptopertita. 

 

 

 

 

 



MINERALOGIA DESCRITIVA 

 

Anteriormente já foram apresentados os diferentes agrupamentos dos minerais, 

enfatizando que o grupo dos silicatos é o mais numeroso, comportando a maior parte 

dos minerais formadores das rochas. Nas próximas aulas o objetivo fundamental é 

apresentar e discutir as características fundamentais dos grupos em questão, bem como 

conhecer os principais minerais pertencentes a cada grupo. Voltamos a frisar que ênfase 

maior será dada aos silicatos em função de sua abundância e onipresença na litosfera 

terrestre. 

 

1. OS ELEMENTOS NATIVOS 
 

Os elementos que ocorrem no estado nativo, exceção feita aos gases 

atmosféricos, perfazem um número relativamente reduzido distribuídos em metais, 

semimetais e não-metais. 

 

1.1. Metais nativos 

 

< Grupo do ouro: ouro, prata, cobre e chumbo; 

< Grupo da platina: platina, paládio, irídio e ósmio; 

< Grupo do ferro: ferro e ferro-níquel. 

 

Adicionalmente admite-se nesse agrupamento o mercúrio, o tântalo, o estanho e 

o zinco (DANA, 1981). 

Os metais do grupo do ouro apresentam propriedades físicas, químicas e 

mineralógicas semelhantes originadas de sua estrutura comum, com ligação metálica 

relativamente fraca. Todos são relativamente moles, maleáveis, dúcteis e sécteis, sendo 

também eficientes condutores de calor e eletricidade e, evidentemente, apresentam 

brilho metálico. São também isométricos, hexaoctaédricos e apresentam densidades 

elevadas. 

 



1.2. Semimetais nativos 

 

< Arsênio, antimônio e bismuto: cristalizam-se na classe escalenoédrica-

hexagonal; 

< Selênio e telúrio: cristalizam-se na classe trapezoédrica-trigonal. 

 

Este grupo isoestrutural com propriedades semelhantes pertence à classe 

escalenoédrica-hexagonal, com boa clivagem basal; em comparação aos metais nativos, 

são piores condutores de calor e eletricidade, propriedades estas que refletem um tipo de 

ligação intermediária entre a metálica verdadeira e a covalente. A estrutura é constituída 

por camadas de átomos fortemente ligadas a uma outra adjacente  e, fracamente, a outra, 

o que confere boa clivagem para estes minerais (DANA, 1981). 

O arsênio, espécie relativamente rara, é encontrado em filões de rochas 

cristalinas associados à prata, cobalto ou níquel, tal como o bismuto. 

 

1.3. Não metais nativos 

 

Referem-se, fundamentalmente, ao enxofre e ao carbono, tanto sob a forma de 

diamante como de grafita. 

O enxofre tem sua ocorrência muito ligada à atividade vulcânica, fundamental 

para a imputação de tal elemento em superfície. Pode reagir com oxigênio e formar 

óxidos, bem como ácidos fortes quando estes óxidos reagem com o íon H+, a exemplo 

do conhecido ácido sulfúrico (H2SO4), um dos principais agentes formadores da 

chamada “chuva ácida”. 

Inequivocamente, a chuva ácida é formada em função da presença de dióxido de 

carbono na atmosfera dissolvido, que forma o ácido carbônico, que se ioniza formando 

o íon bicarbonato (HCO3-) e liberando H+ para o sistema, que por sua vez reage com os 

óxidos de enxofre e nitrogênio, em geral poluentes primários, formando os ácidos 

sulfúrico e nítrico (BAIRD, 2002). 

A identidade química entre o diamante e a grafita decorrente de polimorfismos, 

bem como seus contrastes físicos, são itens que já foram elucidados anteriormente. No 

diamante, cada átomo de carbono encontra-se unido por ligações covalentes, conferindo 

a este mineral excepcional dureza e contundente propriedade de isolante elétrico. Já a 

grafita apresenta, para cada quatro átomos de carbono, três unidos por ligações 



covalentes, sendo que um deles fica livre, criando uma carga elétrica que confere a 

grafita uma boa condutividade elétrica. Além disso, a união entre as camadas de grafita 

empilhadas se dá por ligação de van der Waals, o que lhe confere uma boa clivagem. 

Dessa forma, as ligações covalentes na grafita se dão apenas dentro de um plano de 

carbono, sendo que diferentes planos são empilhados uns sobre os outros com forças de 

união muito fracas. As figuras 1 e 2 ilustram a estrutura geral e natureza das ligações 

químicas do diamante e da grafita, respectivamente. 

 
Figura 1. Arranjo dos átomos de diamante, unidos em ligações covalentes. 

 

 
Figura 2. Arranjo dos átomos de grafita, com distinto empilhamento laminar. 



 
 

2. SULFETOS 

Grupo formado por metais e semimetais que reagem com o enxofre. Entre os 

sulfetos mais comuns pode-se citar a pirita (FeS2) ou sulfeto de ferro, a calcopirita 

(FeCuS4), que é um sulfeto cúprico-férrico; também são bastante conhecidos os sulfetos 

de chumbo, ou galena (PbS) e de zinco (ZnS), conhecidos como esfarelita. Outros 

sulfetos são a argentita (Ag2S), a millerita (NiS) e a greenockita (CdS), entre outros. 

Formam-se em ambiente redutor, e a maior parte deles são elementos metálicos e 

riscáveis pelo canivete. 

Grande parte dos sulfetos apresenta ligação iônica, porém um número 

considerável também apresenta ligação metálica, exceção feita a esfarelita, que 

apresenta ligação covalente. Alguns apresentam brilho pronunciadamente metálico, 

como a pirita (figura 3). 

 

Figura 3. Amostra de pirita, sulfeto de ferro com distinto brilho metálico. 

 

3. ÓXIDOS 

 

São compostos binários, formados pela ligação de dois elementos químicos, 

sendo que um deles, necessariamente, é o oxigênio, que é o elemento mais 

eletronegativo. 



Os óxidos podem ser básicos quando o metal presente em sua fórmula apresenta 

carga positiva (+1 e +2) e reage com bases, levando a formação de um sal, como o 

hidróxido de cálcio (Ca(OH2)). Os óxidos ácidos, também chamados de anidridos, 

geralmente são formados por não metais e apresentam ligação covalente, originando-se 

a partir da reação com a água, a exemplo do ácido sulfúrico (H2SO4) que se forma a 

partir do trióxido de enxofre (SO3) em presença de água. Também existe o agrupamento 

dos chamados óxidos neutros, formados por não metais dotados de ligação covalente 

que não reagem com a água, ácido ou base. Ocorrem na natureza também os óxidos 

antóferos, os duplos ou mistos e os chamados perióxidos. 

Entre os óxidos mais importantes estão os óxidos de ferro (hematita e 

magnetita), de cromo (cromita), de manganês (pirolusita, manganita), de estanho 

(cassiterita), de cobre (cuprita) e de alumínio (bauxita), ou ainda de titânio (rutilo) e 

urânio (uraninita). 

Uma sistematização para os óxidos, conforme Dana (1981), pode ser estruturada 

da seguinte forma: 

 

A) Óxidos 

Grupo da hematita 

. Coríndon (Al2O3); 

. Hematita (Fe2O3); 

. Ilmenita (FeTiO3). 

 

Grupo do rutilo 

. Rutilo (TiO2); 

. Pirolusita (MnO3); 

. Cassiterita (SnO2); 

. Uraninita UO2). 

 

Grupo da goethita 

. Diásporo (HAlO2); 

. Goethita (HFeO2). 

 

Grupo do espinélio 

. Espinélio (MgAl2O4); 



. Gahnita (ZnAl2O4); 

. Magnetita (Fe3O4); 

. Cromita (FeCr2O4); 

. Crisoberilo (BeAl2O4). 

 

. Cuprita (Cu2O); 

. Gelo (H2O); 

. Zincita (ZnO). 

 

B) Hidróxidos 

. Brucita: Mg(OH)2; 

. Manganita: MnO(OH); 

. Limonita: FeO(OH).nH2O; 

. Bauxita: hidróxidos de alumínio. 

 

Um grande número de óxidos é dotado de valor econômico, entre os quais 

figuram os óxidos de ferro, que o Brasil comporta grandes jazidas (5° maior 

concentração mundial) exploradas desde o século XIX, e dos quais é um dos maiores 

exportadores mundiais. O principal centro produtor é o Quadrilátero Ferrífero (Minas 

Gerais), responsável por aproximadamente 75% da produção nacional, além da Serra de 

Carajás (PA) e do maciço do Urucum (MS). 

A figura 4 consiste numa amostra de hematita, óxido de ferro bastante comum 

nos solos tropicais, aos quais confere uma tonalidade acentuadamente avermelhada. Um 

óxido de ferro também pode ser visto na figura 5, encontrado em forma de concreção no 

Brasil Central (Aruanã, GO), onde forma as chamadas cangas lateríticas, ou 

simplesmente laterita, carapaças ferruginosas que se formam em processos supérgenos 

por segregação de ferro no solo. Por fim, a figura 6 traz uma visada desses óxidos de 

ferro na natureza, formando uma crosta superficial (laterita) em um perfil de alteração 

em sua porção superior. 

 



 
Figura 4. Amostra de hematita lapidada para comercialização. 

 

 
Figura 5. Óxido de ferro formador de carapaças lateríticas superficiais. 

 



 
Figura 6. Óxidos de ferro formando crostas endurecidas na superfície (São Thomé das 

Letras, MG). 
  
 

4. HALOGENETOS 

Classe caracterizada pela predominância de íons halogênicos eletronegativos: Cl-

, Br-, F- e I-. Apresentam ligação iônica, e geralmente sistema isométrico e classe 

hexaoctaédrica. Possuem dureza baixa e são maus condutores de calor e eletricidade 

quando se encontram no estado sólido. 

Entre os haloides mais comuns está a halita (NaCl), ou sal-gema ou ainda, 

propriamente, o sal comum. Podem partilhar da formação de rochas sedimentares, a 

exemplo da própria halita, que forma os sais marinhos explorados pelo Homem, 

depósitos estes que se formam em áreas de baixa precipitação e alta evaporação. Possui 

clivagem perfeita e aparência transparente a translúcida, incolor a branca, com 

circunstanciais tonalidades avermelhadas, amareladas, azuladas ou róseas. Cristaliza-se 

no sistema isométrico. 

Outro halogeneto bastante conhecido é a fluorita (CaF2), que tal como a halita 

apresenta hábito cúbico e se cristaliza no sistema isométrico. Possui clivagem perfeita, e 

pode se apresentar transparente a translúcida, com brilho vítreo, possuindo cores 

bastante variadas (DANA, 1981). É um mineral bastante comum e de ampla ocorrência, 



sendo encontrada principalmente em veios, bastante comum em rochas carbonáticas 

(calcários e dolomitos). Uma amostra de fluorita pode ser visualizada na figura 7. 

Outros haloides comuns são a silvita (KCl), a serargirita (AgCl), a criolita 

(Na3AlF6), a atacamita (Cu2Cl(OH)3) e a carnallita (KMgCl3.6H2O). 

 

Figura 7. Amostra de fluorita em uma de suas possíveis colorações. 

 

5. CARBONATOS 

O grupo dos carbonatos é composto por minerais à base de carbono. Nas rochas 

são presentes nos calcários e dolomitos, formações rochosas de origem biogênica cuja 

gênese está vinculada à precipitação de carbonato de cálcio a partir de exoesqueletos de 

moluscos ou recifes coralígenos, fundamentalmente. As rochas calcárias, compostas por 

tais assembleias mineralógicas, são aquelas passíveis de “carstificação” (PILÓ, 2000), 

ou seja, susceptíveis à dissolução química por ação da água contendo elementos ácidos, 

como o ácido carbônico (H2CO3), principalmente, ou o ácido sulfúrico (H2SO4). Os 

processos dissolutivos geram morfologias peculiares, como cavernas, vales 

subterrâneos, depressões de intemperismo (dolinas e uvalas), entre os mais comuns 

(Figura 1). A prevalência de água no sistema enriquecida em ácidos de considerável 

poder dissolutivo pode levar a efeito a solubilização completa da rocha, gerando 

cavidades de variados tamanhos, a partir da ação, principalmente, nas descontinuidades 

(falhas e juntas) da rocha. Nessas rochas, minerais como a calcita e a dolomita são 



rapidamente solubilizados, restando uma pequena fração insolúvel, quase sempre 

inferior a 10%, representada por SiO2, Al2O3 e Fe2O3. 

Algumas litologias silicáticas, como os arenitos e quartzitos, também são 

susceptíveis à alteração química dissolutiva e podem gerar formas cársticas, a exemplo 

das cavernas que se formam nos quartzitos da região de Carrancas e Conceição do 

Ibitipoca, no Sul de Minas e Zona da Mata, respectivamente. 

 

Figura 1. Cavidade gerada por dissolução em calcários do Grupo Bambuí (Piuí, 
MG). 

 

Os carbonatos podem ser arranjados sistematicamente no seguinte agrupamento, 

conforme Dana (1981): 

 

Grupo da calcita 

. Calcita - CaCO3; 

. Dolomita – CaMg(CO3)2; 

. Magnesita – MgCO3; 

. Siderita – FeCO3; 

. Rodocrosita – MnCO3; 

. Smithsonita – ZnCO3. 



 

Grupo da aragonita 

. Aragonita – CaCO3; 

. Witherita – BaCO3; 

. Estroncianita - SrCO3; 

. Cerussita – PbCO3. 

 

Entre os carbonatos mais comuns está a calcita, ou carbonato de cálcio, que se 

cristaliza no sistema hexagonal segundo a classe escalenoédrica-hexagonal, podendo 

apresentar, principalmente, hábito prismático, romboédrico ou escalenoédrico. Possui 

clivagem perfeita e brilho vítreo a terroso, ocorrendo usualmente nas cores brancas a 

incolor, embora possa apresentar tons coloridos (figura 2). 

A calcita é o principal mineral formador das rochas calcárias, formando também 

as estalactites e estalagmites no interior das cavernas a partir da evaporação de águas 

carbonatadas existentes no interior de tais cavidades. Tais feições endocársticas são 

conhecidas como espeleotemas, e apresentam, na maior parte dos casos, um estimável 

valor cênico. 

A dolomita, por sua vez, configura um carbonato de cálcio e magnésio, que 

também tende a ocorrer em coloração branca ou incolor. Possui clivagem perfeita e 

brilho vítreo a nacarado (BRANCO, 1982). A rocha onde esse mineral pode ser 

encontrado em abundância é o dolomito. Segundo Dana (1981), tal mineral é formado 

por cristais estratificados em camadas de íons carbonato alternando-se, primeiramente, 

com uma camada de íons magnésio e, em seguida, com outra de íons cálcio, 

formatando-se assim um exemplo cabal de formação de um sal duplo. Dessa forma, a 

estrutura da dolomita é semelhante a da calcita, sendo que na última os eixos binários de 

simetria cortam-se no íon carbono no centro do grupo carbonato, com camadas idênticas 

acima e abaixo; na dolomita, por sua vez, os eixos binários não estão presentes em 

função da falta de equivalência das camadas de cálcio e magnésio. 

A magnesita vem a ser um carbonato essencialmente de magnésio, também 

cristalizável no sistema hexagonal e classe escalenoédrica-hexagonal, com clivagem 

perfeita, brilho vítreo, e coloração branca, cinzenta, amarela ou castanha. 



Quando íons de cálcio se combinam com íons bivalentes grandes, as relações 

dos raios levam a formação da aragonita, mineral no qual cada íon de cálcio encontra-

se coordenado a nove íons de oxigênio, e dada íon de oxigênio coordenado a três íons 

de cálcio, mantendo assim polimorfismo com a calcita, distinguindo-se fisicamente, 

sobretudo, pela maior dureza e densidade. 

Os calcários e dolomitos encontram importante emprego na agricultura, onde são 

adicionados ao solo a fim de regularizar o seu pH num procedimento denominado 

calagem. Os compostos de cálcio e magnésio são moídos e incorporados nas porções 

superficiais das terras cultiváveis durante o preparo para o plantio, sendo a partir daí 

incorporados no perfil do solo. Tais compostos básicos são fundamentais para o 

melhoramento da produtividade agrícola em vastos espaços do território brasileiro 

caracterizados pela presença de solos ácidos e intensamente lixiviados (Latossolos), 

logo, pobres em macronutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Além de 

incrementar a carga nutritiva dos solos, o cálcio e o magnésio são fundamentais para o 

aumento do pH das terras destinadas ao cultivo, o que lhes confere uma substancial 

importância econômica. 

As paisagens formadas por rochas calcárias e dolomíticas, conforme já fora 

frisado, apresentam notável beleza cênica na forma de grutas, cavernas, abismos, torres 

ruiniformes e outras morfologias geneticamente vinculadas à dissolução química. Dessa 

forma, as regiões formadas por tais litologias costumam contar com importante vocação 

turística, a exemplo das formações cársticas na região de Sete Lagoas (MG) ou na 

região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, entre várias outras 

localidades. É necessário apontar também a relevância científica e ambiental dos meios 

cavernícolas em função dos endemismos confinados às cavidades subterrâneas e à 

ocorrência circunstancial de sítios arqueológicos e paelontológicos preservados das 

intempéries atmosféricas e dos mecanismos de transporte que provocam a deterioração 

de materiais e a desarticulação das vértebras. 

 



 

Figura 2. Amostra de calcita (CaCO3); note-se que o mineral encontra-se bastante 
riscado, indicando sua baixa dureza. 

 

6. NITRATOS 

O bloco de construção fundamental dos nitratos se constitui quando o nitrogênio 

pentavalente forma com o oxigênio grupos iônicos achatados, configurados em trevo, 

em semelhança ao grupo dos carbonatos; tais triângulos configuram o radical nitrato 

monovalente (NO3
-) (DANA, 1981). Na combinação dos triângulos nitrogênio-oxigênio 

em proporções de um para um, com os cátions monovalentes, o resultado são estruturas 

análogas às do grupo da calcita. Por exemplo, o nitrato de sódio (NaNO3) e a calcita são 

isoestruturais, apresentando mesma cristalografia e clivagem. No entanto, em função de 

sua carga menor, o nitrato de sódio tem dureza menor que a calcita, e se funde em 

temperatura mais baixa. 

Além do nitrato de sódio, outro nitrato importante é o nitro (KNO3), ou nitrato 

de potássio, que se cristaliza no sistema ortorrômbico e classe bipiramidal. Segundo 

Branco (1982), o nitro apresenta coloração branca e brilho vítreo, com uma boa 

clivagem, sendo levemente séctil.  

 

 



7. BORATOS 

Juntamente com os fluoretos de alumínio e os silicatos, os boratos formam 

grupos aniônicos polimerizados em forma de cadeias ou camadas. Tal fenômeno 

decorre do fato de que o íon de boro trivalente coordena três oxigênios em sua 

configuração mais estável. Como a carga do cátion central é 3 e existem três oxigênios 

avizinhados muito próximos, a força de ligação B-O deve ser uma unidade, exatamente 

igual a uma metade da energia de ligação do íon oxigênio, o que permite que um único 

íon de oxigênio seja compartilhado por dois íons de boro, ligando assim os triângulos de 

boro em uma unidade maior (DANA, 1981). 

O borato (Mg3B7O13Cl) mais importante é a boracita, que apresenta sistema 

cristalino ortorrômbico que pode se converter para isométrico quando aquecido a 

temperatura de 265°C. Apresenta brilho vítreo e pode ser transparente a translúcido no 

que concerne à sua diafaneidade. Em termos de coloração, é comumente incolor, 

branco, cinzento e verde. 

Também cabe mencionar o bórax (Na2B4O7.10H2O), ou borato hidratado de 

sódio, que se cristaliza no sistema monoclínico (classe prismática) e possui clivagem 

perfeita, brilho vítreo e coloração que vai de incolor a branco. Segundo Branco (1982), 

o bórax se forma em lagos salgados ou como eflorescências em regiões áridas, sendo 

usado para obtenção de compostos de boro, em vidro, cerâmica, agricultura e produtos 

farmacêuticos. 

 

8. SULFATOS E CROMATOS 

 

O radical SO4
- - constitui a estrutura fundamental dos minerais sulfatos. Podem 

ser organizados em dois grupos fundamentais, os chamados sulfatos anidros e os 

sulfatos básicos e hidratados, conforme segue elencado: 

 

Sulfatos anidros 

. Glauberita – Na2Ca(SO4)2; 



. Barita – BaSO4; 

. Celestita - SrSO4; 

. Anglesita – CaSO4; 

. Crocoíta – PbCrO4. 

 

Sulfatos básicos e hidratados 

. Antlerita – Cu3(OH)4SO4; 

. Polialita – K2Ca2Mg(SO4)4.2H2O; 

. Gipso – CaSO4.2H2O; 

. Epsomita – MgSO4.7H2O; 

. Calcantita – CuSO4.5H2O; 

. Alunita – KAl3(OH)6(SO4)2. 

 

A barita ou sulfato de bário encabeça o grupo dos chamados sulfatos anidros, e 

se cristaliza no sistema ortorrômbico e classe bipiramidal. Sua clivagem é perfeita, seu 

brilho é vítreo e a cor consideravelmente variável (incolor, branca com matizes claros 

de azul, amarelo e vermelho) (figura 3). 

Entre os sulfatos hidratados o mais comum é o gipso, cuja cristalografia é 

caracterizada por sistema cristalino monoclínico em classe prismática. Possui clivagem 

perfeita que o divide em lâminas bem distintas e delgadas. Com dureza bastante baixa, o 

gipso pode ser riscado pelo atrito com a unha; o brilho normalmente é vítreo, mas 

também pode se apresentar nacarado ou sedoso, e a cor variável: incolor, branco, 

acizentado, tons de amarelo, vermelho e castanho. No tocante à sua diafaneidade, pode 

ser transparente ou translúcido (figura 4). 

Trata-se de um mineral muito comum, e pode ser encontrado em uma série de 

rochas sedimentares, como calcários e folhelhos, em associação a outros minerais como 

halita, dolomita, anidrita, calcita, enxofre, pirita e quartzo. 



 

Figura 3. Amostra de barita com tonalidades levemente avermelhadas. 

 

Figura 4. Amostra de gipso translúcido de coloração branca. 

 

9. FOSFATOS, ARSENIATOS E VANADATOS 

O fósforo pentavalente forma com o oxigênio um grupo iônico tetraédrico, 

podendo também, em face à tais condições, formar polímeros. Segundo Dana (1981), 

todos os fosfatos são construídos em torno do íon PO4
-3, sua unidade de construção 

fundamental; unidades semelhantes, que apresentam a mesma configuração dos 

oxigênios e a mesma espécie e intensidade de força de duração, são também construídas 



em torno dos íons pentavalentes do arsênio e do vanádio. Os três elementos citados, 

fósforo, arsênio e vanádio, podem se substituir mutuamente, como íon central 

coordenador, no grupo tetraédrico dos oxigênios. O agrupamento em questão pode ser 

assim sistematizado: 

 

. Monazita – (Ce, La, Y, Th)PO4; 

. Trifilita – LiFePO4; 

 

Grupo da apatita 

. Apatita – Ca5(F,Cl,OH)(PO4)8; 

. Piromorfita – Pb6Cl(PO)4)8; 

. Mimetita – Pb5Cl(AsO4)8; 

. Vanadinita – Pb5Cl(VO4)8; 

 

. Ambiglonita – LiAlFPO4; 

. Lazulita – MgAl2(OH)2(PO4)2; 

. Escorodita – FeAsO4.2H2O; 

. Wavellita – Al8(OH)8(PO4)2.10H2O; 

. Turquesa – CuAl6(PO4)4(OH)8.2H2O; 

. Autunita – Ca(UO2)2(PO4)2.10H2O; 

. Vivianita – Fe3(PO4)2.8H2O; 

. Eritrita – Co8(AsO4)2.8H2O; 

. Carnotita – K2(UO2)2(VO4)2.3H2O. 

 

Um dos fosfatos mais comuns é a apatita. Consideravelmente presente nas 

rochas, apresenta meia vida alongada, servindo de forma auspiciosa às datações 

radiométricas por meio de sua fissão. É amplamente distribuída em rochas ígneas, 

sedimentares e metamórficas na condição de mineral acessório. Encabeça um 

importante grupo dos fosfatos. 



Apresenta sistema cristalino hexagonal em classe bipiramidal. Não apresenta 

boa clivagem, e seu brilho é comumente vítreo, podendo ser transparente a translúcida. 

Exibe-se em colorações variadas (incolor, azul, violeta, verde ou castanha). 

 

10. TUNGSTATOS E MOLIBIDATOS 

Trata-se de um agrupamento relativamente pequeno no reino mineral. 

Tungstênio e molibdênio apresentam os mesmos raios iônicos, o que faz com que cada 

um possa substituir livremente o outro na qualidade de cátion coordenador nos 

agrupamentos de oxigênio. A diferença significativa entre o peso atômico desses dois 

elementos, entretanto, acaba fazendo com que na natureza tais elementos sejam 

comumente separados, sendo muito comum encontrar tungstatos primários totalmente 

isentos de molibdênios e vice-versa (DANA, 1981). 

Os principais minerais do agrupamento em apreço são: 

. Wolframita – (Fe, Mn)WO4; 

. Scheelita – CaWO4; 

. Wulfenita – PbMoO4. 

A wolframita se cristaliza no sistema monoclínico (classe prismática). 

Fisicamente apresenta clivagem perfeita, brilho metálico e coloração preta a castanha. 

Mineral de considerável raridade, pode ser encontrado em veios de quartzo associado a 

granitos e também em diques pegmatíticos. 

A scheelita, ou tungstato de cálcio, difere contundentemente do grupo da 

wolfranita em seus aspectos físicos e mineralógicos. Seu sistema cristalino é o 

tetragonal e a classe correspondente é a bipiramidal. Apresenta clivagem de grande 

perfeição, com brilho vítreo a adamantino, podendo apresentar coloração branca, 

amarela, verde ou castanha. Também estão associados a pegmatitos ou rochas 

graníticas. 

Finalmente, a wulfenita, ou molibdato de chumbo, se cristaliza no sistema 

tetragonal e classe piramidal. Segundo Branco (1982), ocorre nas porções oxidadas de 



depósitos de chumbo, podendo apresentar coloração variada (amarelo, alaranjado, 

cinzento ou verde) e brilho adamantino. Transparente a translúcida. 

11. SILICATOS 

 

Como pauta final da classificação e descrição dos minerais, trataremos agora dos 

silicatos, a classe mais importante dos minerais em função de sua abundância, 

respondendo por cerca de 25% dos minerais conhecidos e aproximadamente 40 % dos 

minerais abundantes. Exceção feita às rochas carbonáticas (calcários e dolomitos), a 

crosta terrestre – continental e oceânica – é fundamentalmente formada por silicatos, 

sendo essa classe a principal formadora das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 

Dessa forma, a maior parte das rochas que constituem a crosta terrestre, e que através 

dos processos de alteração bioquímica dão origem aos solos, são rochas silicáticas, 

cujos minerais estabelecem ligações químicas com o silício. Juntamente com os óxidos, 

são os minerais dominantes na crosta terrestre. 

A natureza crustal dos silicatos implica que sua formação se dê a partir da 

cristalização do magma na formação das rochas ígneas, sendo que a estrutura 

mineralógica silicática persiste nos esforços metamórficos e na formação de rochas 

sedimentares. Tal processo de formação obedece a uma sequência de cristalização na 

qual alguns minerais cristalizam-se mais prematuramente (mediante temperaturas 

maiores) e outros mais tardiamente (em temperaturas mais baixas), numa razoável 

regularidade disposta, do mineral de cristalização mais rápida para o de cristalização 

mais tardia, da seguinte forma: olivina, piroxênio, anfibólio, micas, feldspato e quartzo. 

Uma ressalva pode ser feita aos feldspatos ricos em cálcio (plagioclásio), cujo 

aparecimento na sequência cristalográfica pode ser precoce. 

A combinação responsável pela formação dos silicatos também se estrutura na 

forma de cadeias (polimerização), nas quais um átomo de silício fica isolado entre 

quatro átomos de oxigênio, formando-se assim um tetraedro. Dana (1981) elucida que a 

unidade fundamental sobre a qual se baseia a estrutura de todos os silicatos é dada por 

quatro íons de oxigênio nos vértices desse tetraedro regular envolvendo o íon de silício 

tetravalente pelo qual são coordenados, formando assim uma poderosa ligação que, 

literalmente, consubstancia o cimento que mantém unida a crosta terrestre. O autor 

prossegue esclarecendo que cada íon de oxigênio tem a potencialidade de se ligar com 



outro íon de silício e de entrar em outro agrupamento tetraédrico, unindo os grupos 

tetraédricos através do oxigênio compartilhado, o que dá origem a uma série de 

configurações estruturais. O magnésio, o ferro bivalente e trivalente, o manganês 

bivalente, o alumínio e o titânio tetravalente também tendem a ocorrer na estrutura dos 

silicatos em coordenação 6 com respeito ao oxigênio por meio de substituição iônica, 

todos com praticamente as mesmas exigências de espaço e aproximadamente a mesma 

relação de raios para com o oxigênio, tendendo, por conseguinte, a ocupar o mesmo tipo 

de posição atômica. 

As diferentes estruturas dos silicatos que se formam, portanto, dá margem a uma 

classificação específica, que será apresentada e discutida na sequência. 

 

11.1. Nesossilicatos 

 

Caracterizam-se fundamentalmente pelo fato dos tetraedros SiO4 se encontrarem 

isolados (figura 1), podendo ser unidos a outros elementos (Ca, Mg, Mn, Al). Se 

cristalizam no sistema ortorrômbico, isométrico e tetragonal, reunindo assim uma 

considerável diversidade de morfologias de minerais encontradas na natureza, não 

havendo assim uma morfologia típica para caracterizar os nesossilicatos. 

Uma ordenação para os nesossilicatos pode ser sistematizada segundo os 

agrupamentos a seguir (DANA, 1981), devendo-se atentar que os números entre chaves 

são iguais ao número de coordenação do íon alumínio: 

 

Grupo da fenacita 

Fenacita – Be2(SiO4); 

Willemita – Zn2(SiO4); 

 

Grupo da olivina – (Mg, Fe)2(SiO4) 

Forsterita – Mg2(SiO4); 

Fayalita – Fe2(SiO4). 



 

Grupo da granadas – A3B2(SiO4)3 

Piropo, almandita, espessartita, grossulária, andradita, uvarovita. 

 

Grupo do zircão 

Zircão – Zr(SiO4) 

 

Grupo Al 2SiO5 

Andaluzita – Al{6} Al {5} O(SiO4) 

Silimanita – Al{6} Al {4} O(SiO4) 

Cianita – Al{6} Al {6} O(SiO4) 

Topázio – Al2(SiO4)(F, OH)2 

Estaurolita – Fe2Al 9O7(SiO4)4(OH) 

 

Grupo da condrodita 

Condrodita – Mg5(SiO4)2(OH, F)2 

Datolita – CaB(SiO4)4(OH) 

Titanita – CaTiO(SiO4) 

Dumortierita – (Al,Fe)7O3(BO3)(SiO4)3 

 

A olivina, silicato de composição ferro-magnesiana bastante comum, é um dos 

primeiros minerais a se cristalizar em solução magmática, no sistema ortorrômbico e 

classe bipiramidal; em consequência, é um dos primeiros minerais que se alteram 

quando a rocha é atacada quimicamente, dando origem aos minerais de neoformação, 

enfaticamente as argilas. 

Os nesossilicatos com alto teor de alumínio, por sua vez, são bastante resistentes 

à alteração química. São eles a andaluzita (sistema ortorrômbico, classe bipiramidal), a 

silimanita (sistema ortorrômbico, classe bipiramidal), a cianita (sistema triclínico, classe 

pinacoidal), o topázio (sistema ortorrômbico, classe bipiramidal), e a estaurolita, 

também cristalizada segundo o sistema ortorrômbico. 



Resistências extremas à alteração química são encontradas em silicatos a base de 

zircônio (zirconita ou zircão), onde o zircão e o silício estabelecem uma forte ligação 

que confere a este mineral status de ultraestável, decomposto apenas em altas 

concentrações de ácido sulfúrico. Resistentes que são ao intemperismos, estes minerais 

tendem a se acumulares nas rochas sedimentares. 

 

Figura 1. Tetraedro de nesossilicato. 

 

11.2. Sorossilicatos 

 

Caracterizam-se fundamentalmente pela presença de dois tetraedros SiO4 

compartilhando entre si um único oxigênio, situado no vértice, formando-se assim pela 

junção de dois tetraedros (figura 2). O sorossilicato mais comum é o epídoto, sendo o 

grupo podendo ser sistematizado dessa forma: 

 

Hemimorfita – Zn4(Si2O7) (OH)2.H2O 

Lawsonita – CaAl2(Si2O7) (OH)2.H2O 

 

Grupo do epídoto 

Clinozoisita – Ca2Al3O(SiO4)(Si2O7)(OH) 

Epídoto – Ca2(Al,Fe)Al2O(SiO4)(Si2O7)(OH) 

Allanita – X2Y3O(SiO4)(Si2O7)(OH) 



Idocrásio – Ca10(Mg,Fe)2Al 4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4 

Prehnita – Ca2Al 2(Si3O10)(OH)2 

 

O epídoto, mineral de maior importância entre os sorossilicatos, cristaliza-se no 

sistema monoclínio e classe prismática, apresentando clivagem perfeita a imperfeita, 

brilho vítreo, podendo se apresentar transparente a translúcido. Quanto à coloração, 

podem ocorrer em diferentes matizes de verde, com algumas variedades acinzentadas e 

até preto. 

 

Figura 2. Estrutura dos sorossilicatos, com os tetraedros SiO4 compartilhando um 
oxigênio. 

 

11.3. Ciclossilicatos 

 

Os ciclossilicatos formam anéis de tetraedros SiO4 mediante uma relação 

silício/oxigênio da ordem de 1:3, consubstanciando-se fórmulas químicas do tipo Si3O9, 

Si4O12, Si6O18. Tais anéis definem uma forma típica para os minerais desse grupo, que 

tem na cordeirita, berilo e turmalina seus principais representantes; são cristais com 



formas hexagonais e estrutura prismática. Os anéis são empilhados, gerando espaços em 

que se desenvolvem elementos cromófitos. 

Os ciclossilicatos são caracterizados por elevada densidade de carga superficial e 

alto poder polarizante, apresentando assim uma má clivagem (DANA, 1981). Assim são 

sistematizados os minerais pertencentes a este agrupamento: 

 

Grupo do berilo 

Berilo – Be3Al 2(Si6O18) 

Cordierita – Mg2Al 3(AlSi6O18) 

 

Axinita – Ca2(Fe,Mn)Al2(BO3)(Si4O12)(OH) 

Turmalina – XY3Al 6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 

Crisocola – CuSiO3.nH2O 

 

A figura 3 é plenamente demonstrativa da estrutura geral dos ciclossilicatos, 

ficando notória a disposição entre os tetraedros. 

 

 

Figura 3. Estrutura geral de um ciclossilicato. 

 



11.4. Inossilicatos 

 

Formatam-se quando os tetraedros SiO4 encontram-se unidos em cadeias 

compartilhando oxigênio com os tetraedros adjacentes; essas cadeias simples podem se 

unir emparelhadamente mediante participação ulterior de oxigênios em alguns 

tetraedros, formando faixas simples (figura 4a) ou cadeias duplas (figura 4b) (DANA, 

1981). Os inossilicatos apresentam estrutura característica em formas alongadas e 

aciculiformes (forma de agulhas); englobam todos os amiantos proibidos. Em cadeias 

simples são representados pela fórmula Si2O6, ao passo que as cadeias duplas são 

formuladas segundo a notação Si4O11 e Si8O22. Na presença de hidroxila a fórmula de 

referência é Si8O22(OH)2. Os minerais de cadeias simples representam a família dos 

piroxênios, e os de cadeias duplas a dos anfibólios, ambos minerais bastante comuns nas 

rochas. 

Tanto os anfibólios como os piroxênios possuem composição química variável, 

sendo que ambos constituem silicatos e Mg, Ca e Fe. Os anfibólios, embora muito 

semelhantes aos piroxênios, apresentam hidroxila (OH) na sua composição, sendo uma 

propriedade fundamental de distinção entre ambos (LEINZ, 1963). 

Os piroxênios fundamentais são representados pelos seguintes minerais: 

enstatita, clinoenstatita, bronzita, clinohiperstênio, diopsídio, hedenbergita, 

johannssenita, jadeíta, egirina, espodumênio e augita. Os anfibólios, por sua vez, são 

representados por antofilita, kupfferita, antofilita, cummingtonita, tremolita, actinolita, 

glaucofana, riebeckita, arfvedsonita e hordblenda. 

 

 



Figura 4a. Estrutura de um inossilicato de cadeias simples. 

 

Figura 4b. Estrutura de um inossilicato de cadeias duplas. 

 

11.5. Filossilicatos 

 

São minerais com hábito achatado, estando os tetraedros dispostos em folhas. 

São minerais de grande importância, uma vez que englobam o abundante grupo das 

micas, dissociadas na família da biotita, que engloba as micas de coloração preta, e na 

família da muscovita, que engloba as micas de coloração clara. Conforme já fora 

elucidado, a clivagem proeminente da muscovita, que se desplaca em lâminas bastante 

distintas, é plenamente ilustrativa da disposição em folhas dos tetraedros. 

A estrutura básica da biotita é dada pela fórmula KAl(MgFe3Si3O10(OH)2), ao 

passo que a muscovita pode ser quimicamente reconhecida pela fórmula 

KAl 3Si3O16(OH)2. A biotita, caracterizada pela presença de minerais ferro-magnesianos, 

é mais susceptível ao intemperismo químico, se alterando de forma relativamente 

rápida, enquanto a muscovita tende a apresentar considerável resistência, podendo 

subsistir nos solos e coberturas de alteração na condição de minerais primários herdados 

da rocha de origem e que foram precariamente alterados ao longo do tempo. 

A figura 5 se encarrega de mostrar a estrutura geral dos filossilicatos. 



 

Figura 5. Estrutura geral dos filossilicatos. 

 

11.6. Tectossilicatos 

 

São formados em torno de uma estrutura tridimensional de tetraedros SiO4 

ligados, estrutura esta que representa quase ¾ da crosta terrestre. Em sua estrutura, a 

totalidade dos íons oxigênio em cada tetraedro SiO4 são compartilhados com os 

tetraedros vizinhos, resultando numa estrutura de alta estabilidade na qual a relação 

Si:O é 1:2. 

Os tectossilicatos abrangem os minerais mais abundantes da crosta terrestre, que 

são os feldspatos e o quartzo. Os primeiros constituem os minerais primários 

fundamentais que partilham da formação dos minerais de argila pela alteração química 

da rocha. O quartzo, por sua vez, são extremamente resistentes, e só se alteram em 

condições muito especiais. Normalmente o quartzo tende a se fracionar fisicamente 

mantendo a sua estrutura química original, aparecendo nos solos e demais coberturas de 

alteração na forma de minerais residuais, os chamados resistatos, ou seja, minerais que 

resistiram a alteração da rocha e que podem subsistir nos solos, compondo a fração 

arenosa destes materiais. 

Os tectossilicatos podem ser sistematizados, segundo Dana (1981), da seguinte 

maneira: 



 

Grupo da sílica 

Quartzo – SiO2 

Tridmita – SiO2 

Cristobalita – SiO2 

Opala – SiO2.nH2O 

 

Grupo dos feldspatos 

Série dos K-feldspatos 

Microclínio – K(AlSi3O8) 

Ortoclásio – K(AlSi3O8) 

Série dos Na,Ca-feldspatos 

Albita – Na(AlSi3O8) 

Anortita – Ca(Al2Si2O8) 

 

Família dos feldpatoides 

Leucita – K(AlSi2O6) 

Nefelina – (Na,K) (AlSiO4) 

Sodalita – Na4(AlSiO4)3Cl 

Lazurita – (Na,Ca)4(AlSiO4)3(SO4,S,Cl) 

Petalita – Li(AlSi4O10) 

 

Grupo da escapolita 

Marialita – Na4(AlSi3O8)3(Cl) 

Meionita – Ca4(Al 2Si2O8)3(CO3) 

 

Família das zeólitas 

Analcima – Na(AlSi2O6).H2O 

Natrólita – Na2(Al 2Si3O10).2H2O 



Cabazita – (Ca,Na)2(Al 2Si4O12).6H2O 

Heulandita – Ca(Al2Si7O18).6H2O 

Estibilita – Ca(Al2Si7O18).7H2O 

 

A figura 6 ilustra com eficácia a estrutura tridimensional dos tectossilicatos, 

agrupamento que congrega, conforme já mencionado, os minerais mais comuns da 

crosta terrestre. 

 

Figura 6. Estrutura tridimensional dos tectossilicatos. 

FORMAÇÃO DOS MINERAIS E EVOLUÇÃO CRUSTAL 

ROBERTO MARQUES NETO 

 

FORMAÇÃO DOS MINERAIS A PARTIR DO MAGMA 

 

Como se sabe, os minerais formados a partir da cristalização direta do magma 

são os chamados minerais primários. Formam-se em profundidades variadas, e vão 

compor a estrutura mineralógica das chamadas rochas cristalinas – ígneas e 

metamórficas – podendo subsistir nas rochas sedimentares e mesmo nos sedimentos e 

solos. Para efeitos de definição, Bigarella et al. (1994) esclarecem que o magma é todo 



material muito quente, móvel e capaz de penetrar as rochas da crosta terrestre, 

solidificando no seu interior ou derramando-se na superfície. Dessa forma, o magma 

não vem a ser simplesmente uma rocha líquida, mas sim um material de natureza muito 

mais complexa, dotado de fases sólidas, líquidas e gasosas. 

Madureira Filho et al. (2000) esclarecem que a origem de um mineral está ligada 

aos elementos químicos envolvidos e às condições físicas (pressão e temperatura) 

vigentes em seu ambiente de formação. Chamam a atenção para o fato de que o 

processo de cristalização tem início com a formação de um núcleo, um diminuto cristal 

no qual o material envolvido vai aderindo e acarretando, consequentemente, o 

crescimento do cristal. O estado cristalino propriamente dito pode ser atingido pela 

passagem da matéria do estado físico amorfo para o cristalino, em ambiente geológico 

quente (magma). 

O processo de cristalização dos minerais na solução magmática não é um 

fenômeno uniforme. Diferentes tipos de minerais cristalizam-se conforme as condições 

de pressão e temperatura vigentes, fazendo com que a passagem para a fase sólida seja 

um processo desigual, no qual alguns minerais se solidificam mais rapidamente, 

enquanto outros tendem a permanecer um tempo maior em solução, se cristalizando, por 

conseguinte, mais tardiamente. Essa sequência desigual de cristalização é denominada 

sequência de Bowen, em referência a Norman Bowen, o descobridor do fenômeno em 

questão. 

Tal sequência cristalográfica se organiza em duas séries: A) série descontínua; 

B) série contínua: 

A) Olivina – Piroxênio – Anfibólio – Biotita – Feldspato potássico (ortoclásio) – 

Muscovita – Quartzo. 

B) Plagioclásio cálcico – Plagioclásio alcalino-cálcico – Plagioclásio cálcio-

alcalino – Plagioclásio alcalino – Feldspato potássico (ortoclásio) – 

Muscovita – Quartzo. 

Durante a solidificação de um magma, os minerais da série contínua e 

descontínua se cristalizam concomitantemente, ou seja, o plagioclásio cálcico (anortita) 

cristaliza-se simultaneamente à olivina, e assim por diante. Com o avanço do processo 

de solidificação, o magma fica progressivamente mais rico em sílica até a cristalização 



do quartzo, o último mineral a se cristalizar. Os primeiros minerais a se cristalizarem 

são os chamados minerais básicos, de constituição ferro-magnesiana, se cristalizando 

em profundidade. Com o deslocamento do magma cristalizam-se os minerais ácidos. 

Dessa forma, as camadas mais profundas da crosta tendem a serem constituídas por 

rochas básicas, ao passo que as camadas crustais mais emergentes são essencialmente 

ácidas, formadas por rochas da família dos granitos. Formam-se então rochas diferentes 

de acordo com a sequência de cristalização do magma, e que regra geral podem ser 

dispostas na seguinte sequência: 1. Basalto; 2. Olivina-gabro; 3. Diorito; 4. Quartzo-

monzonito; 5. Granito. Depreende-se então que as rochas básicas resultam das fases 

iniciais de cristalização magmática, ao passo que as rochas ácidas são formadas nos 

momentos finais do processo cristalográfico. 

Segundo Krauskopf (1972), na série descontínua cada substância, durante o 

resfriamento magmático, reage com o fundente formando um mineral subsequente na 

linha, e que a reação se dá a uma temperatura determinada ou num intervalo estreito de 

temperaturas, sendo que as temperaturas das transformações dependem das pressões 

parciais dos gases, bem como da composição dos silicatos envolvidos. Em contraste, na 

série contínua os cristais reagem continuamente com o líquido até a completa 

solidificação. Para cada caso particular, a temperatura correspondente ao aparecimento 

de um mineral depende da composição do magma, da pressão envolvida e do teor de 

voláteis. Assim, a cristalização das duas séries ocorre simultaneamente com o 

decréscimo da temperatura, de forma que o plagioclásio cálcico aparece juntamente com 

a olivina ou o piroxênio, ao passo que o plagioclásio sódico concomitantemente aos 

anfibólios (horndblenda) ou biotita; embora a cristalização possa começar em uma das 

duas séries, na maior parte do tempo envolvido no processo de solidificação, ocorre 

simultaneamente a formação dos dois tipos de cristais. 

Tais diferenciações são verificadas pelo fato de que os elementos químicos 

diferem entre si no que tange à sua “preferência” em permanecer no estado líquido ou 

no estado sólido. Nesse sentido, tem-se o coeficiente de distribuição, que é a relação 

entre o coeficiente de mineral X no estado líquido e o coeficiente de mineral X no 

estado sólido. Essa relação permite uma comparação entre o estágio inicial (líquido) e 

final (sólido) do sistema magmático. Elementos que se mantém preferencialmente no 

estado sólido possuem coeficiente de distribuição elevado, sendo designados elementos 

compatíveis (Ca, Mg, Ti, Cu, Co, Fe), sendo os primeiros a sofrerem cristalização. Os 



elementos que permanecem por mais tempo no estado líquido, isto é, os últimos a se 

cristalizarem, são denominados elementos incompatíveis (Si, Na, K, Be, To, U). Na 

fusão de uma rocha, os elementos incompatíveis são os primeiros a passarem para o 

estado líquido, comportamento este que só é verificado nos elementos compatíveis com 

a fusão absoluta do sistema. Por isso as rochas básicas, compostas por minerais ferro-

magnesianos, ambos elementos compatíveis, são as primeiras a se formarem; por outro 

lado, os granitoides ricos em silício, um elemento incompatível, acabem se formando 

mais tardiamente. 

 

A CROSTA TERRESTRE: ASPECTOS GERAIS DE SUA COMPOSIÇÃO, 
GÊNESE E SUA EVOLUÇÃO 

 

Conforme elucidado na seção precedente a esta, a crosta terrestre é formada 

pelas rochas geradas pelos processos cristalográficos, fortemente dependentes das 

condições de pressão e temperatura que vigoram no sistema magmático.  

A crosta terrestre pode ser subdivida em duas modalidades principais. Coexistem 

uma crosta continental e uma crosta oceânica. A crosta continental é também conhecida 

como SIAL, em função de sua constituição química ter como elementos químicos 

predominantes o silício e o alumínio; trata-se de uma crosta essencialmente granítica, 

formada nas fases finais de cristalização do magma. Segundo Brito Neves (2011), a 

crosta continental é formada por uma grande variedade de rochas ígneas, metamórficas 

(que compõem o embasamento em geral) e sedimentares (coberturas supracrustais) 

geradas em diferentes tempos e ciclos evolutivos e em diferentes ambientes tectônicos. 

A chamada crosta oceânica é também conhecida como SIMA, em função de ser 

constituída, fundamentalmente, por silício e magnésio; a crosta oceânica é 

essencialmente basáltica, e capeia as grandes extensões das bacias oceânicas. Dessa 

forma, as duas modalidades crustais são formadas, sobretudo, por rochas silicáticas, 

sendo que a crosta continental tende a apresentar, geralmente, um caráter ácido, ao 

passo que a crosta oceânica apresenta um grau de acidez menor por conta da presença 

de magnésio em abundancia. Isso não quer dizer que não ocorram, entretanto, rochas 

ricas em minerais ferro-magnesianos (olivinas, anfibólios, piroxênios) no meio 

continental. A crosta continental apresenta espessuras de mais alto calibre em 



comparação a crosta oceânica, apresentando espessuras que variam entre 30 e 80 km; a 

espessura da crosta oceânica, por sua vez, varia entre 5 e 10 km, dificilmente 

ultrapassando este patamar superior de espessura. 

A crosta terrestre corresponde a camada mais superior do planeta, com espessura 

média de 30 km, formada essencialmente por rochas devidamente solidificadas a partir 

do magma; juntamente com o chamado manto superior, forma o que designamos como 

litosfera. A Terra apresenta então uma estrutura interna segundo a qual a crosta vem a 

ser a camada mais emergente. Tal estrutura pode ser dividida em três camadas 

fundamentais, do centro da Terra para as zonas mais emergentes: núcleo, manto e 

crosta. Com o avanço da geofísica, foi contatado que tais camadas são heterogêneas, 

apresentando faixas transicionais e subdivisões internas, conforme pode ser observado 

na figura 1. 

 

Figura 1. Estrutura interna da Terra. 

 

Como pode se observar na figura, as crostas continental e oceânica apresentam 

espessuras distintas. Até profundidades da ordem de 400 km posiciona-se o manto 

superior, que juntamente com a crosta formam a litosfera. Uma descontinuidade dada 

por uma diminuição na velocidade de propagação das ondas sísmicas ocorre na 

passagem da crosta para o manto superior (Descontinuidade de Mohorovisick), meio 



este conhecido como zona de baixa velocidade. Da mesma forma, a passagem do manto 

inferior para o núcleo externo, a 2900 km, é dada por outra descontinuidade 

(Descontinuidade de Gutemberg). 

A gênese da crosta terrestre remete ao arqueano, éon do Pré-Cambriano que 

compreende o imenso intervalo temporal de 3,6 e 2,5 bilhões de anos, conforme pode-se 

verificar na tabela do tempo geológico, disponibilizada em arquivo a parte. A crosta 

arqueana primitiva era essencialmente basáltica, atualmente perfazendo o embasamento 

das bacias oceânicas. A gênese da crosta basáltica arqueana se originou da 

amalgamação de pequenos núcleos crustais que foram posicionados na região 

equatorial. As altas temperaturas davam margem a intensas correntes de convecção, 

regime este responsável pelo transporte, afundamento e refusão dessas placas basálticas 

que flutuavam em meio líquido. 

Atualmente, no entanto, a crosta terrestre é predominantemente granítica. Na 

condição de rochas mais frequentes da crosta terrestre, a evolução crustal encontra-se 

altamente atrelada à gênese dos granitos. Ao que se sabe, os granitos são exclusivos do 

planeta Terra, o que implica que essas rochas dependem para sua formação de uma 

característica exclusiva da Terra: a presença de água, que interfere na fusão, 

cristalização, solubilização e fracionamento das rochas. Na ausência de água, as rochas 

seriam apenas submetidas ao intemperismo físico, com ausência de alteração química. 

Sem esse processo não existiria, por exemplo, a formação de minerais de argila, a partir, 

principalmente, da alteração química dos feldspatos. 

A evolução crustal está, portanto, atrelada ao processo de hidratação da Terra. 

Como a água se fixa em minerais hidratados, a fusão intracrustal por desidratação é 

viabilizada. Trata-se de um processo de autorregeneração, e pode, por conta disso, 

apresentar diferentes traços decorrentes dos processos evolutivos diferenciados. Quanto 

mais jovens os granitos mais componentes isotópicos estão presentes, denunciando sua 

gênese crustal. 

Rochas sob mesmas condições de pressão (P) e temperatura (T) podem gerar 

diferentes minerais em diferentes diagramas de equilíbrio. Os diferentes sistemas 

isoquímicos implicam na cristalização de diferentes minerais. 



A variação mineralógica também pode ser engendrada pela adição de água. A 

crosta basáltica arqueana sofreu esse processo, ocorrendo nela uma progressiva 

desgaissificação. Isso pode, por exemplo, transformar basalto em anfibolito com a 

mesma composição, apenas contendo um pouco mais de água. Sempre que se muda a 

mineralogia do sistema isoquímico modificam-se também as relações de equilíbrio do 

sistema. O diagrama de equilíbrio do anfibolito é diferente do eclogito e do basalto, que 

compunham a crosta arqueana. 

Assim, a partir do momento em que se tem uma rocha fonte hidratada, caso dos 

anfibolitos, não é mais preciso de ambiente mantélico para se fundir uma rocha fonte. A 

formação dos anfibolitos se dá quando rochas são fundidas sob P e T crustal. 

Declinando o gradiente geotérmico do arqueano, tem-se as primeiras rochas fontes 

formadas por fusão sob P e T mais baixas, iniciando-se o processo de formação da 

crosta continental. Sem a desgaisifcação da Terra, que permitiu a formação de 

anfibolito, cujo ponto de fusão é mais baixo que o dos eclogitos, não haveria a formação 

de uma crosta pós-arqueana, apenas uma crosta arqueana basáltica. 

 

NOÇÕES PARA CLASSIFICAÇÃO DE ROCHAS 

Roberto Marques Neto 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ROCHAS E SUA CONSTITUIÇÃO MINERAL ÓGICA 

 

Conforme vem sendo frisado, as rochas são formadas por um conjunto de 

minerais, que por sua vez são formados pela combinação de elementos químicos, 

combinações estas que, geralmente, congregam os minerais mais abundantes existentes 

na Terra. 

De acordo com Leinz (1963), rocha é um agregado natural formado por um ou 

mais minerais (inclusive vidro vulcânico e matéria orgânica) que constitui uma parte 

essencial da crosta terrestre. A petrologia e a petrografia configuram os ramos das 

geociências interessados no estudo das rochas; o primeiro se encarrega da investigação 

acerca da gênese das rochas, procurando desvendar seu ambiente e tempo geológico de 



formação, ao passo que o segundo se interessa pela descrição das rochas, atentando 

fundamentalmente para seus aspectos mineralógicos. 

As rochas podem ser relativamente homogêneas, formadas exclusivamente por 

um mineral ou por uma coleção mineralógica restrita. Por outro lado, existem rochas 

dotadas de fartas assembleias mineralógicas, acusando diversidade nos processos 

cristalográficos ao longo do tempo e no espaço. 

De forma genérica, as rochas podem ser subdivididas em três grandes estoques, 

a saber: rochas ígneas ou magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. As 

designadas rochas magmáticas e metamórficas constituem as chamadas rochas do 

complexo cristalino, ocupando no Brasil grandes áreas do Planalto Atlântico, das 

Guianas, ou ainda do Brasil Central. Configuram as rochas mais antigas ocorrentes nos 

terrenos brasileiros, cuja formação se deu, regra geral, em tempos anteriores a 550 

milhões de anos, remetendo, portanto, ao Pré-Cambriano. As rochas sedimentares, por 

sua vez, preenchem as grandes bacias sedimentares paleozoicas, sendo mais recentes 

que o período acima mencionado. Ocupam as bacias sedimentares do Paraná, 

Amazônica e do Parnaíba. 

Na presente aula, estudaremos as chamadas rochas primárias ou magmáticas, 

apreendendo acerca de seu significado, gênese e constituição mineralógica. 

 

ROCHAS MAGMÁTICAS 

 

As chamadas rochas magmáticas se referem às rochas formadas diretamente da 

consolidação do magma, sendo também chamada de rochas ígneas ou primárias. 

Bigarella et al. (1994) esclarecem que as altas temperaturas do interior da Terra podem 

causar a fusão dos minerais e das rochas existentes e assim formar o magma, que por 

sua vez transformam-se em rochas ígneas à medida que se resfriam e se endurecem. 

A maior parte do material fundido que origina as rochas ígneas se forma na parte 

superior do manto, migrando posteriormente para cima e formando as chamadas 

intrusões ígneas. Ciente da diversidade e complexidade desse tipo de rocha, Wernick 

(s/d) enumera algumas propriedades fundamentais das rochas ígneas ou magmáticas: 



1. Apresentam composição química e mineralógica variável, uma vez que o 

magma que as originam apresentam variadas composições em virtude de se 

formarem em diferentes condições de pressão e temperatura; 

2. São constituídas essencialmente por minerais silicáticos, parte dos quais são 

hidratados (contendo hidroxila em sua estrutura), como os anfibólios, micas, 

cloritas, zeolitas, etc; 

3. Ostentam formas variáveis em função da mobilidade do magma, que 

determina diferentes ambientes geológicos de formação (interior ou 

superfície da crosta terrestre); 

4. Seus minerais apresentam composição, dimensões, arranjo e disposição 

variáveis em função da consolidação do magma se dar em diferentes 

condições de pressão e temperatura. 

As rochas magmáticas podem ser classificadas quanto ao seu ambiente de 

formação. Esse sistema classificatório distingue as seguintes categorias de rocha: 

A) Rochas intrusivas ou plutônicas – Engloba as rochas que se formam no 

interior da crosta, em ambientes de considerável profundidade. Como 

exemplo temos os granitos, os granodioritos, os sienitos, os dioritos, os 

peridotitos, os pegmatitos, entre outras. 

B) Rochas efusivas ou eruptivas ou vulcânicas – Se refere às rochas formadas 

em ambiente de superfície, depois de ter havido a erupção e o derrame do 

magma vulcânico e sua conversão em lava. Entre as rochas dessa categoria 

destacamos os basaltos, os riolitos, os dacitos, os traquitos, os andesitos, 

entre outras. 

C) Rochas hipoabissais – Configuram as intrusões segundo as quais o magma se 

consolida em ambientes rasos, sem, contudo, atingir a superfície. 

Normalmente tais rochas se formam bem perto dos níveis superficiais sem se 

consolidar o derrame propriamente dito. Figuram os diabásios como as 

rochas mais comuns dessa natureza. 

As rochas intrusivas tendem a apresentar caráter mais ácido, sendo bastante ricas 

em quartzo e feldspatos. Algumas rochas extrusivas são distintamente básicas, como os 

basaltos, sendo bastante ricas em minerais ferro-magnesianos. Isso não configura uma 

regra em petrologia, uma vez que vulcanismos ácidos também podem gerar extrusões 



ácidas, formando, por exemplo, os riolitos, que vem a ser o equivalente extrusivo dos 

granitos. 

As rochas intrusivas também podem ser classificadas de acordo com sua 

constituição química. Como o magma é essencialmente uma pasta silicática, as rochas 

derivadas acabam sendo, essencialmente, rochas silicáticas, conferindo ao silício um 

importante elemento classificatório. Quanto maior o teor de silício, mais ácida tende a 

ser a rocha. Dessa forma, as rochas ígneas podem ser classificadas de acordo como o 

teor de silício existente em sua constituição química, conforme pode ser verificado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1. Classificação das rochas ígneas de acordo com o teor de SiO2. 

Rocha Teor em SiO2 (%) Exemplo 
Ácida > 65 Granito/ Riolito 

Intermediária 65 - 52 Diorito/ Andesito 
Básica 52 – 45 Gabro/ Basalto 

Ultrabásica < 45 Peridotito/ Picrito 
 

Dois grupos de minerais são fundamentais para a distinção das rochas ígneas: os 

minerais félsicos e os minerais máficos. Normalmente, quanto maior o teor de minerais 

félsicos maior a acidez da rocha. As altas concentrações desses grupos minerais confere 

coloração clara às rochas. Entre os minerais félsicos mais importantes podemos 

enumerar os seguintes: quartzo, feldspatos, feldspatoides e muscovita. As altas 

concentrações de minerais máficos, por outro lado, tendem a atenuar a acidez das rochas 

e conferir-lhe coloração mais escurecida. Entre os principais minerais máficos devemos 

mencionar a olivina, o piroxênio, o anfibólio, a biotita, entre outros. 

De acordo com a coloração e com a concentração de minerais máficos, as rochas 

ígneas podem também atender à classificação do Quadro 2. 

 

Quadro 2. Classificação das rochas ígneas conforme a coloração e teor de minerais 
máficos. 

ROCHA COLORAÇÃO  TEOR DE MINERAIS 
MÁFICOS (%) 

EXEMPLO  



Leucocrática Clara < 30 Granito 
Mesocrática Média 30 a 60 Sienito 

Melanocrática Escura 60 a 90 Basalto 
Ultramelanocrática Muito escura > 90 Gabro 

 

As rochas leucocráticas e mesocráticas agrupam-se, genericamente, nas 

chamadas rochas félsicas, ao passo que as melanocráticas e ultramelanocráticas 

compõem o grupo das chamadas rochas máficas. 

Para fins de reconhecimento, cabem algumas visualizações destes diferentes 

tipos de rocha. A figura 1 se refere a um granito, que é a rocha ígnea mais comum da 

crosta terrestre. O fundo marrom-avermelhado, com coloração de carne, se refere à 

matriz feldspática da rocha, coloração esta que acusa a presença de tais minerais. Os 

pontos pretos representam micas do tipo biotita, e comumente se apresentam nas rochas 

com tais características. Por último, os elementos brilhosos, de notória translucidez, 

representam os grãos de quartzto. Encerra-se nessa amostra uma composição bastante 

recorrente em rochas graníticas, intercalando pontos translúcidos (quartzo) e opacos 

(biotita) inseridos em uma matriz feldspática. No intuito de realçar tal constituição, na 

figura indicamos com seta ponto de ocorrência de biotita e quartzo a título de 

amostragem. 

 

Figura 1. Amostra de granito rico em plagioclásio (feldspato sódico). Local de 
coleta: Pedra Azul (MG). 



 

A figura 2 mostra uma rocha intermediária (ou mesocrática) ocorrente em 

potentes intrusões no sul de Minas Gerais em suas porções divisórias com os estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Corresponde aos nefelina-sienitos que ocorrem nos 

chamados maciços alcalinos de Itatiaia e Passa Quatro. Além dessas rochas também são 

muito comuns na região os foiaítos e álcali-granitos. Note-se a coloração mais 

escurecida dessa rocha, pertencente ao grupo das rochas intermediárias ou mesocráticas. 

Sinais de ferruginização também podem ser observados. 

 

Figura 2. Amostra de nefelina-sienito ocorrente no maciço alcalino do Itatiaia 
(Itamonte, MG). 

 

A figura 3 é ilustrativa de um basalto, rocha extrusiva rica em minerais ferro-

magnesianos e de coloração escura e poucos minerais visíveis a olho nu. Pertence ao 

grupo das rochas máficas, ou melanocráticas. Caracteriza o presente afloramento 

derrame vinculado a uma das maiores atividades vulcânicas da história da Terra, 

registrada no estado de São Paulo e em todos os estados da região Sul, além de parte 

dos territórios da Argentina, Paraguai e Uruguai. De idade juro-cretácea, tais basaltos 

formados diretamente a partir da solidificação da lava pertencem à chamada Formação 

Serra Geral. 



 

 

Figura 3. Afloramento de basalto da Formação Serra Geral (São Pedro, SP). 

 

Em representação ao grupo das rochas hipoabissais, cujo ambiente de formação 

se dá em níveis rasos sem caracterizar o derrame, a foto 4 ilustra uma intrusão de 

diabásio em forma de dique. Tais corpos intrusivos são geralmente estreitos, e cortam 

perpendicularmente as rochas encaixantes; em ambientes sedimentares são discordantes 

ao acamamento das rochas. O diabásio também se adéqua ao conjunto das rochas 

máficas. De composição semelhante a do basalto, é notória a coloração escura da rocha 

com ausência de minerais visíveis a olho nu; também são ricas em minerais ferro-

magnesianos. 

 



Figura 4. Dique de diabásio da Formação Serra Geral (Santa Bárbara d’Oeste, SP). 

 

ROCHAS METAMÓRFICAS 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As rochas metamórficas se formam por esforços que modificam as condições de 

pressão e temperatura, seja pela presença de componentes voláteis, seja por fortes 

atritos. As novas condições de pressão e temperatura implicam na recristalização dos 

minerais afim de que os mesmos adquiram nova estabilidade. Tal processo pode 

acometer rochas ígneas, sedimentares, ou mesmo rochas metamórficas preexistentes. De 

acordo com Popp (1984), os minerais originais transformam-se, por reações mútuas ou 

por modificações do sistema de cristalização, em novos minerais, fazendo com que a 

rocha assuma uma nova condição mineralógica, com o aparecimento de novas 

características de ordem estrutural e textural. 

O processo que engendra tais transformações é chamado de metamorfismo. Em 

outras palavras, o metamorfismo vem a ser o fenômeno de transformação das rochas 

pela atuação de esforços modificadores nas condições originais de pressão e 

temperatura, comprometendo a estabilidade dos minerais pré-formados. 

As rochas metamórficas apresentam texturas e estruturas características, que são 

importantes elementos de reconhecimento. 

Chama-se textura idioblástica quando os cristais apresentam faces, e textura 

xenoblástica aquela na qual as faces cristalinas não se encontram desenvolvidas. 

Quando os constituintes minerais da rocha são granulares ou apresentam dimensões 

similares (equigranulares), dizemos que a rocha apresenta uma textura granoblástica. 

Quando os minerais formam grandes cristais a textura é chamada porfiroblástica, e 

quando os grãos são irregulares e de tamanho reduzido a textura é dita hornfélsica. 

Minerais que formam lâminas, altamente cliváveis, no metamorfismo formam 

uma disposição em camadas e aspecto folheado. Tal estrutura é chamada de xistosa, e se 

caracteriza pelo acamamento em acentuado paralelismo. Quando são verificadas 



intercalações entre faixas xistosas e granulosas, formata-se uma estrutura gnáissica, as 

vezes formada pela intercalação de bandas máficas (escuras), formada por biotitas, 

anfibólios e piroxênios, e de bandas félsicas (claras), formadas por quartzo e feldspato, 

principalmente. 

 

TIPOS DE METAMORFISMO 

Bigarella et al. (1994) enumeram os seguintes tipos de metamorfismo: 

1. Metamorfismo de contato – Ocorre nas adjacências das grandes massas 

ígneas e é mais intenso nas zonas de contato entre o magma e a rocha 

encaixante, podendo afetar massas rochosas em poucos centímetros a mais 

de um quilômetro. 

2. Metamorfismo dinâmico ou cataclástico – Tem lugar em ambiente de 

profundidade moderada, sob condições de alta pressão e baixa temperatura, 

onde as rochas sofrem deslocamento em função dos poderosos movimentos 

crustais. Nesse tipo de metamorfismo, normalmente não se formam novos 

minerais, exceção feita ao longo dos planos de intenso cisalhamento, onde o 

atrito gera calor suficiente para promover os processos de transformação 

mineralógica. 

3. Metamorfismo regional – Diferentemente dos metamorfismos de contato e 

dinâmico, que afetam áreas restritas, o metamorfismo regional exerce efeitos 

em grandes áreas, formando grande parte dos escudos cristalinos. Ocorre em 

grandes profundidades e em elevadas pressões e temperaturas, estando 

relacionados aos grandes movimentos da crosta terrestre engendrado pela 

tectônica das placas. Formam as grandes cadeias montanhosas do globo 

localizadas nos limites convergentes de placas tectônicas, como as 

cordilheiras dos Andes e do Himalaia. 

 

 

 

 



TIPOS DE ROCHA METAMÓRFICA 

Conforme frisado, as rochas metamórficas podem derivar de quaisquer rochas 

que sofreram processos de metamorfismo. São três zonas de metamorfismo existentes: 

epizona, mesozona e catazona. A primeira é a mais emergente, localizada próxima à 

superfície (8 a 10 km), em temperaturas de 300 a 400°C e pressão de 3000 atmosferas. 

A mesozona, de caráter intermediário, posiciona-se a profundidade entre 18 e 20 km e 

temperaturas entre 500 e 600°C, com pressão em torno de 5000 atmosferas. A catazona, 

mais profunda, fica entre 30 e 35 km de profundidade, onde as temperaturas reinantes 

são de 700 a 800°C e as pressões por volta de 8000 atmosferas. 

Em cada uma dessas zonas, diferentes rochas metamórficas se formam, 

conforme pode ser verificado nos quadros 1, 2 e 3, extraídos de Bigarella et al. (1994). 

 

Quadro 1. Rochas metamórficas comuns na epizona. 

ROCHA ORIGINAL METAMÓRFICA 

Ígnea Granito ou riolito Filito, gnaisse 

 Gabro ou basalto Xisto verde, clorita-xisto 

 Peridotito Xisto verde, clorita-xisto, talco-xisto 

Sedimentar Folhelho Xisto argiloso, sericita-xisto, filito, ardósia 

 Arenito Quartzito, sericita-quartzito 

 Calcário Filito, mármore 

 

Quadro 2. Rochas metamórficas comuns da mesozona 

ROCHA ORIGINAL METAMÓRFICA 

Ígnea Granito ou riolito Micaxisto, muscovita-gnaisse 

 Gabro ou basalto Anfibolito 

 Peridotito Anfibolito 

Sedimentar Folhelho Micaxisto 

 Arenito Micaxisto, quartzito 

 Calcário Micaxisto, mármore 

 



Quadro 3. Rochas metamórficas comuns na catazona 

ROCHA ORIGINAL METAMÓRFICA 

Ígnea Granito ou 

riolito 

Gnaisse-granito, granulito, silimanita-gnaisse, biotita-

gnaisse 

 Gabro ou 

basalto 

Eclogito, horndblenda-gnaisse 

 Peridotito Bronzita 

Sedimentar Folhelho Biotita-gnaisse, silimanita-gnaisse, cordierita-gnaisse 

 Arenito Quartzito, granada-quartzito, granulito 

 Calcário Mármore 

 

Conforme pode ser verificado pela leitura dos quadros, rochas de mesma 

natureza podem originar rochas metamórficas distintas conforme a zona de 

metamorfismo e suas respectivas variações nas condições de pressão e temperatura. 

A seguir, é interessante a observação de algumas rochas metamórficas no intuito 

de um melhor reconhecimento das mesmas e dos minerais que comportam. 

A figura 1 se refere a um quartzito, rocha rica em quartzo formada a partir do 

metamorfismo de uma rocha sedimentar, o arenito, sendo assim um metassedimento. A 

estrutura xistosa é notória pela intercalação das camadas, visível através dos 

desplacamentos aos quais a rocha é susceptível, conforme apontam as setas. A figura 2 

mostra um arenito dobrado formando um micaxisto, sendo as marcas de dobras bastante 

visíveis. Por último, a figura 3 é ilustrativa de um afloramento de gnaisse, rocha 

metamórfica derivada de rochas granitoides preexistentes, apresentando intenso 

falhamento e mergulhos pronunciados. 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Afloramento de quartzito em Lambari (MG). 

 

Figura 2. Micaxisto apresentando sinais de dobramento afetando o paralelismo original, 
conforme indica a seta marcada. 

 



 

Figura 3. Gnaisse cataclasado com fortes mergulhos (Passa Quatro, MG). 

 

ROCHAS SEDIMENTARES 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Cabe agora uma averiguação acerca das rochas sedimentares, que juntamente às 

rochas magmáticas e metamórficas compõem os três grandes estoques litológicos da 

Terra. 



As chamadas rochas sedimentares são rochas secundárias, formadas a partir de 

sedimentos preexistentes. Os materiais sedimentares que se formam pela decomposição 

química das rochas cristalinas (magmáticas e metamórficas) é que constituem a fonte 

para a geração de rochas sedimentares. Dessa forma, o sedimento é agente fundamental 

na formação de rochas sedimentares. Os sedimentos são materiais inconsolidados que 

revestem as camadas superficiais da litosfera. São produtos da alteração química das 

rochas e se dividem em três modalidades: 

A) Colúvio – Sedimentos cuja ocorrência se dá em local distinto do seu 

ambiente de formação; são, portanto, materiais que sofreram transporte 

gravitacional pelas encostas e se depositaram em outros locais; 

B) Elúvio – Sedimentos cuja ocorrência se dá no seu próprio ambiente de 

formação, ou seja, tais materiais não foram submetidos a transporte; 

C) Alúvio – Sedimentos depositados pelos rios em suas cheias, por ocasião dos 

trasbordamentos esporádicos; formam as chamadas planícies de inundação, 

ambientes de sedimentação localizados em fundo de vale e que são 

vulgarmente conhecidos como “várzeas”. 

Sedimentos como argilas e areias, quando submetidos a um processo 

denominado diagênese, convertem-se em rochas sedimentares. Dessa forma, diagênese 

vem a ser o processo de transformação de sedimentos em rochas sedimentares em 

condições de alta pressão e temperatura. De acordo com Suguio (1973), para que os 

sedimentos inconsolidados se transformem em rochas sedimentares são necessários 

fenômenos físico-químicos que ajam continuamente sobre os sedimentos depositados; 

tal conjunto de processos é o que se denomina por diagênese. Segundo o autor, os 

sedimentos são inicialmente compactados pelo próprio peso dos materiais que se 

depositam posteriormente, deflagrando assim o processo diagenético. 

Os sedimentos que dão origem as rochas sedimentares podem ser de origem 

continental, marinha, ou ainda serem gerados em ambientes transicionais situados no 

contato continente/oceano, como praias e deltas. Dessa forma, quando rochas 

sedimentares de ambiente marinho são encontradas em áreas continentais, indicam que 

no período de sua formação a área em questão encontrava-se encoberta pelo mar. 

 



ASPECTOS MINERALÓGICOS DAS ROCHAS SEDIMENTARES 

 

Conforme frisado, as rochas sedimentares se formam a partir da diagênese 

processada em sedimentos formados a partir da alteração de outras rochas. O agente de 

alteração é o intemperismo, que pode ser químico, processado na presença de água e 

responsável pela alteração química da rocha, ou físico, mais recorrente em climas 

semiáridos ou glaciais, onde o que impera é a fragmentação mecânica da rocha. 

Com o avanço da alteração química, a rocha tende a ficar empobrecida em 

feldspato, uma vez que tais minerais são transformados em argilas. Progressivamente, 

os materiais alterados vão ficando ricos em silício, mineral residual do intemperismo 

químico que subsiste nas rochas sedimentares. No decorrer de tal processo, os 

componentes ferromagnesiamos também são praticamente exauridos da constituição 

química do material. 

Segundo Suguio (2003), as rochas sedimentares são produtos de amplos 

processos de fracionamento físico e/ou químico, fazendo com que apresentem maior 

diversidade mineralógica que as rochas ígneas, principalmente no que diz respeito à 

variedade de formas de um mesmo mineral. Mais de 150 minerais tem ocorrência 

conhecida em rochas sedimentares, sendo que os mais abundantes aparecem na lista 

abaixo, elaborada por Folk (1968). 

 

Minerais terrígenos- São minerais provenientes do intemperismo e erosão das 

rochas matrizes (ígneas, metamórficas ou sedimentares), seguidos de transporte e 

deposição. Encerram esses minerais, entre os principais: 

Quartzo – 35 a 50%; 

Argilominerais – 25 a 35%; 

Feldspatos – 5 a 15%; 

Sílex – 1 a 4%; 

Mica – 0,1 a 0,4 %; 



Carbonatos – 0,2 a 1%; 

 

Minerais químicos e autígenos – São formados pela precipitação a partir de 

soluções no interior de uma bacia deposicional ou formados durante a diagênese dos 

sedimentos. Entre os principais, seguem enumerados os seguintes: 

Carbonatos – 70 a 85%; 

Sílica – 10 a 15%; 

Sulfatos e outros sais – 2 a 7% 

 

TIPOS DE ROCHAS SEDIMENTARES 

 

O primeiro passo para a classificação das rochas sedimentares é a identificação 

de suas dimensões, ou granulometria. Sendo o sedimento produto da fragmentação de 

rochas preexistentes, sua demoninação está atrelada às suas métricas. Assim, temos que: 

Maiores que 256 mm = matacões 

de 64 a 256 mm = calhaus 

de 4 a 64 mm = seixos 

de 2 a 4 mm = grânulos 

de 1/16 a 2 mm = areias 

de 1/256 a 1/16 mm = siltes 

menores que 1/256 mm = argilas 

A denominação das rochas sedimentares está em grande medida vinculada aos 

sedimentos que a deram origem, que por sua vez, como visto, são classificados 

conforme sua granulometria. Assim, temos as seguintes rochas sedimentares vinculadas 

aos seus respectivos sedimentos fonte: 



Argila = argilito/folhelho; 

Silte = siltito; 

Silte + argila = lamito; 

Areia = arenito; 

Argila + silte + areia + grânulo + seixo = conglomerado 

Areia + grânulo + seixo + calhau + matacão = diamictito 

 

De acordo com tal perspectiva, as rochas sedimentares obedecem ainda a 

seguinte classificação: 

Rochas rudáceas – São rochas sedimentares formadas por sedimentos grosseiros, 

genericamente cascalhos. Entre as mais comuns estão os conglomerados. 

Rochas arenáceas – Formadas fundamentalmente pela fração areia, como os 

arenitos. 

Rochas lutáceas – Conjunto de rochas sedimentares formadas por materiais finos 

(silte e argila). 

 

As rochas sedimentares também podem ser classificadas como piroclásticas ou 

vulcanoclásticas, e correspondem a materiais expelidos pelos vulcões por ocasião de 

suas erupções. De acordo com Suguio (2003), tais materiais podem ser vítreos 

(compostos de vidro – sílica amorfa), cristalinos (formados por cristais já consolidados 

no corpo da lava) e líticos (materiais compostos por fragmentos de rochas vulcânicas). 

As rochas acima descritas são as chamadas rochas alóctones, formadas em 

ambiente distinto daqueles onde se encontram atualmente; contrastam com as chamadas 

rochas autóctones, formadas por materiais formados dentro da bacia sedimentar em 

questão. Compõe este grupo as chamadas rochas carbonáticas, a base de carbonato de 

cálcio. São rochas de origem biogênica, formadas a partir da precipitação de carbonatos 



em ambiente, sobretudo, marinho, embora ocorram também ambientes de precipitação 

carbonática em água doce. Dessa forma, verificam-se os seguintes tipos de carbonatos: 

< marinhos de água rasa; 

< marinhos de água profunda; 

< de bacias evaporíticas; 

< de água doce, lagos e fontes; 

< eólicos. 

As principais rochas carbonáticas são os calcários e dolomitos, que compõem as 

chamadas paisagens cársticas, caracterizada pela presença de feições geomorfológicas 

típicas: grutas e cavernas, vales cegos, sumidouros, ressurgências, torres, lapiás, dolinas, 

uvala, etc. Tais formas, invariavelmente, são formadas a partir da dissolução química do 

CaCO3 (calcita). 

A figura 1 corresponde a uma feição geomorfológica emoldurada em arenito, 

sobre o qual a ação da água vem moldando formas bizarras ao longo do tempo 

geológico. O afloramento em questão ocorre, juntamente a vários outros, no Parque 

Estadual de Vila Velha, estado do Paraná. 

 

Figura 1. Afloramentos de arenito no Parque Estadual Vila Velha (Ponta Grossa, PR). 

 



MINERAIS NO SOLO 

 

ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

Entende-se que o solo configura um produto da alteração da rocha em função do 

clima, dos organismos envolvidos, em um determinado tipo de relevo ao longo do 

tempo. Dessa maneira, pode-se dizer que a formação do solo é uma função de cinco 

fatores inter-relacionados e interdependentes, conforme a esquematização a seguir: 

 

S = f (cl, p, o, r, t) 

Onde: 

S = solo; 

cl = clima; 

p = rocha matriz; 

o = organismos; 

r = relevo; 

t = tempo. 

 

O tempo 0 (zero) de formação do solo é aquele no qual uma rocha ou outro 

material de origem ficam expostos. Isso pode ocorrer, por exemplo, em função de um 

soerguimento tectônico ou por processos de escorregamento que colocam a rocha em 

exposição; um solo também pode se formar sobre aluviões depositados pelos rios em 

suas planícies de inundação (várzea) por ocasião dos transbordamentos que ocorrem 

durante as cheias. 

Os processos envolvidos na transformação de rochas e outros corpos 

sedimentares em solos são denominados pedogênese. Este termo se refere, portanto, à 

própria formação do solo. 

A formação dos solos depende de um conjunto de reações químicas levadas a 

efeito durante o intemperismo, processo de alteração da rocha pelo clima no qual os 



minerais primários ocorrentes na rocha são transformados em minerais secundários, ou 

de neoformação. Em climas úmidos, com altas taxas de água no sistema, predomina o 

intemperismo químico, que consiste essencialmente na alteração química da rocha pela 

ação da água. Em climas semiáridos, desérticos e glaciais, onde a água no estado líquido 

é escassa, se dá o predomínio do intemperismo físico, que consiste na fragmentação 

mecânica da rocha; é muito comum nas regiões semiáridas, onde as chuvas são 

irregulares e ocorrem frequentemente na forma de aguaceiros concentrados com alto 

poder de fragmentação e transporte. Nesses casos, os minerais primários da rocha são 

conservados, e a formação de novos minerais, ou minerais de argila, é ausente ou 

precária. Dessa forma, o intemperismo consiste num processo de modificação, que pode 

ser tanto de ordem física como química, e que tem lugar quando as rochas afloram na 

superfície da Terra. 

A alteração química da rocha dá origem a um produto denominado saprolito, e 

que se refere a um material de baixa coesão que apresenta tanto minerais primários 

herdados da rocha como minerais neoformados. Quando uma rocha fica exposta em 

superfície, automaticamente a mesma é colocada em condições de pressão e temperatura 

diferentes daquelas vigentes em seu ambiente de formação, fazendo com que as reações 

químicas superficiais, que ocorrem na interface com a atmosfera, comecem a imperar. 

Em regiões de relevo pouco movimentado e clima úmido, o aprofundamento do 

intemperismo químico pode dar margem à formação de mantos de alteração de dezenas 

de metros de espessura. 

A formação dos solos se dá concomitantemente ou após a formação do saprolito. 

Os processos pedogenéticos podem atuar diretamente sobre a rocha ou mesmo nos 

mantos de rocha alterada (saprolito), que progressivamente vão transformando seus 

minerais primários (da rocha) em minerais secundários (do solo). Toda a cobertura de 

alteração sobrejacente à rocha, que inclui o saprolito e o solo propriamente dito, é 

denominada regolito. 

 

 

 

 



REAÇÕES QUÍMICAS DE INTEMPERISMO 

 

A alteração química da rocha, conforme fora colocado, é mais efetiva em 

contextos climáticos úmidos, sendo assim de grande incidência nas faixas intertropicais 

e seus tipos climáticos equatoriais úmidos, com chuvas abundantes o ano todo, e 

aqueles de sazonalidade bem marcada, com chuvas concentradas na estação quente. Os 

processos de intemperismo químico são orquestrados por algumas reações químicas 

mais recorrentes, e que serão explicadas com base em Toledo et al. (2000). 

 

A) Hidratação 

Ocorre pela atração entre os dipolos das moléculas de água e as cargas elétricas 

não neutralizadas da superfície dos grãos. Nesse processo, as moléculas de água 

penetram na estrutura cristalina do mineral, deflagrando a sua modificação e causando a 

formação de um novo mineral. Exemplo representativo é a transformação da anidrita em 

gipso, que se dá conforme a reação a seguir: 

CaSO4 + 2H2O                    CaSO4.2H2O 

 

B) Dissolução 

Consiste na solubilização completa dos minerais formadores da rocha, conforme 

ocorre com a calcita e a halita: 

CaCO3         Ca2+ + CO2-
3 

NaCl             Na+ + Cl- 

 

C) Hidrólise 

É a principal reação química de intemperismo vigente no meio tropical. Nesse 

processo, o íon H+ produto da ionização da água se insere na estrutura cristalina dos 

minerais e desloca os metais alcalinos (K+ e Na+) e alcalino terrosos (Ca2+ e Mg2+) e os 



colocam em solução, liberando Si e Al na fase líquida, que se recombinam formando 

assim novos minerais. 

As reações de hidrólise ocorrem na faixa de pH entre 5 e 9, não se processando 

assim em meios excessivamente ácidos ou alcalinos. Em linhas gerais, grande parte das 

reações hidrolíticas consistem na transformação do feldspato em argila. A hidrólise 

pode ser total, quando toda a sílica e potássio são removidos do perfil de intemperismo, 

ou parcial, quando parte da sílica permanece no perfil. 

A hidrólise total leva a formação de um mineral de argila muito comum 

chamado gibsita (hidróxido de alumínio), a exemplo do que ocorre com o intemperismo 

do K-feldstapo (ortoclásio): 

 

KAlSi 3O8 + 8H2O          Al(OH)3 + 3H4SiO4 + K+ + OH- 

 

K-feldspato                        Gibsita 

 

Na hidrolise parcial se forma a argila do tipo caulinita, a exemplo do que ocorre 

na reação abaixo, na qual 100% do potássio é eliminado da solução: 

 

2KAlSi3O8 + 11H2O           Si2Al2O5(OH)4 + 4H4SiO4 + K+ + OH- 

 

           K-feldsptato                              Caulinita 

 

Em casos de hidrólise total, além do alumínio o ferro também permanece no 

perfil, uma vez que ambos os elementos tem comportamento geoquímico semelhante 

durante a hidrólise, processo este denominado alitização ou ferralitização. 

 



Acidólise 

Ocorrem nos ambientes de clima frio ou temperado, onde a hidrólise é restrita. 

As temperaturas mais baixas desaceleram a decomposição da matéria orgânica e 

favorecem o seu acúmulo no perfil do solo, permitindo assim a formação de ácidos 

orgânicos. Ocorrem em pH abaixo de 5, podendo ser de caráter parcial (soluções com 

pH entre 3 e 5) e total (soluções com pH abaixo de 3). Nesse último caso, todos os 

elementos envolvidos entram em solução: 

 

KAlSi 3O8 + 4H- + 4H2O       3H4SiO4 + Al3+ + K- 

 

Oxidação 

Elementos como o ferro podem se apresentar nos minerais segundo mais de um 

estado de oxidação. Assim, o Fe2+ quando liberado em solução se oxida a Fe3+, 

precipitando assim um novo mineral (goethita), que consiste num óxido de ferro 

hidratado, conforme a seguinte reação química: 

 

2FeSiO3 + 5H2O + 1/2O2                2FeOOH + 2H4SiO4 

 

                                                                             Goethita 

 

Quando a goethita sofre desidratação, ela pode dar margem a formação de um 

outro óxido de ferro conhecido como hematita, que quando presente no solo em 

concentrações consideráveis confere a este uma coloração marcadamente avermelhada 

(figura 1). 

 

2FeOOH             Fe2O3 + H2O 



 

Figura 1. Latossolo Vermelho-Amarelo, bem desenvolvido e destacadamente 
avermelhado pela presença de hematita. 

 

ASPECTOS GERAIS DA QUÍMICA DO SOLO E SUAS RELAÇÕES COM A 
PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA 

 

A aptidão agrícola de um solo se deve a vários fatores conjugados, que vão além 

de sua carga mineralógica e da presença de nutrientes. Por exemplo, um solo rico em 

elementos nutritivos para as plantas pode ser inapto para a prática agrícola se localizado 

em relevo de altas declividades que inviabilizam o plantio. Dessa forma a aptidão 

agrícola das terras é dada pelos elementos químicos que determinam a presença, 

escassez ou ausência de nutrientes no solo, da topografia e suas potencialidades e 

limitações para o plantio manual ou mecanizado, do teor de água existente no solo ao 

longo do ano, da aeração vigente no solo através de sua porosidade, e de sua 

susceptibilidade à erosão. 

Indubitavelmente, a presença de certos elementos químicos é imprescindível 

para o crescimento das plantas, tanto da vegetação nativa como das cultivadas. Tais 

elementos são os chamados macronutrientes, e podem ser considerados os mais 

importantes e definidores da fertilidade e capacidade produtiva do solo. São as 

chamadas bases trocáveis do solo, definidoras de sua capacidade de troca catiônica 

(CTC), reação de permuta de cátions entre as raízes das plantas e o solo. Quanto maior a 

concentração de elementos básicos, menor a acidez do solo e maior a sua CTC; dessa 



forma, os elementos alcalinos presentes no solo é que definem sua fertilidade natural. 

Tais elementos, além do nitrogênio, se agrupam essencialmente nos metais alcalinos e 

alcalino terrosos, entre os quais os mais abundantes no solo são os seguintes: sódio, 

potássio, magnésio, cálcio e fósforo. 

Não à toa, as práticas de melhoramento do solo por meio de fertilizantes e outros 

compostos químicos visam repor alguns destes nutrientes. Entre os fertilizantes 

químicos de uso mais difundido figura o chamado NPK (nitrogênio-fósforo-potássio), 

encarregado de adicionar tais elementos em solos onde suas concentrações são escassas. 

Da mesma forma, é muito comum a prática da calagem, que consiste na adição de 

hidróxidos de cálcio e magnésio no solo, repondo tais nutrientes e combatendo sua 

acidez. Estes dois elementos, cálcio e magnésio, são considerados os cátions metálicos 

de maior capacidade na diminuição da acidez no solo. 

Também são utilizadas plantas leguminosas em sistema de rotação de culturas, 

em função das mesmas serem excelentes fixadoras de nitrogênio no solo. Segundo 

Buckman & Brady (1968), a presença de molibdênio no solo é essencial para o processo 

de fixação de nitrogênio, sendo este micronutriente fundamental para a reação enzímica 

por meio da qual o nitrogênio é fixado. 

Nos solos ácidos, as concentrações de macronutrientes costumam ser baixas, e a 

saturação por alumínio bastante significativa, além de altas concentrações de ferro que 

podem ficar segregadas no perfil, formando crostas bauxíticas e lateríticas. Solos dessa 

natureza, ácidos e com baixa concentração de bases trocáveis, são bastante comuns em 

território brasileiro; nessa estirpe se enquadram os chamados Latossolos, um dos solos 

mais comuns do Brasil, cuja gênese está ligada a processos de lixiviação, que consiste 

na lavagem do perfil em condições de boa drenagem e remoção das bases trocáveis. O 

êxito das atividades monocultoras (soja, cana-de-açúcar, café, etc.) em tais solos se dá 

em função das práticas de manejo empreendidas, que em sistema de latifúndio 

consistem basicamente no uso de fertilizantes químicos para combater a pobreza em 

nutrientes, corrigir a acidez, e garantir uma boa produtividade. 

Entre os dezesseis elementos considerados essenciais para o crescimento das 

plantas, sete são necessários em quantidades tão pequenas que são denominados de 

micronutrientes, a saber: ferro, manganês, zinco, cobre, boro, molibdênio e cloro. 



Concentrações excessivas de micronutrientes podem desencadear uma situação 

de toxidade no solo. Na verdade, a condição de solo fértil é dada pelo equilíbrio entre as 

quantidades necessárias de nutrientes, bem como destes em relação ao teor de matéria 

orgânica, ar e umidade. 

O solo figura entre os chamados recursos naturais renováveis, ou seja, seu uso 

parcimonioso em compatibilidade com sua capacidade de suporte permite que sua 

função produtiva ou de manutenção da vegetação nativa se perpetue e sirva às gerações 

futuras. No entanto, as práticas de cultivo desprovidas de medidas conservacionistas 

vem desencadeando processos erosivos acelerados, com remoção das camadas 

orgânicas e lixiviação dos nutrientes, implicando em progressiva perda do solo 

enquanto recurso. O uso indiscriminado de fertilizantes e defensivos químicos, a 

mecanização excessiva a provocar compactação das camadas superficiais do solo e 

determinar constantes revolvimentos do perfil causam transformações às vezes 

irreversíveis do sistema pedológico, gerando-se, inexoravelmente, áreas degradadas 

onde nem mesmo a vegetação nativa consegue se reestabelecer. 

Práticas agrícolas conservacionistas, como o plantio em curvas de nível, a 

construção de terraços, o uso de cordões de vegetação, a rotação de culturas, o emprego 

da técnica de plantio direto, entre outras, vem se mostrando benéficas na manutenção 

dos elementos químicos necessários para o crescimento das plantas, bem como no 

combate à erosão que pode implicar em perdas descomunais de solo agriculturável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS MINERAIS ENQUANTO RECURSO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um determinado elemento da natureza é considerado recurso quando este 

apresenta algum valor para as sociedades humanas, seja econômico, cultural, medicinal, 

etc. 

Dessa forma, um determinado elemento da natureza que tem relevância 

constatada ou atribuída para as sociedades humanas, ao se converter em recurso, passa a 

cumprir uma função distinta de sua função natural e atender a uma determinada 

demanda social. 

Os recursos naturais se dividem em dois grupos fundamentais: recursos 

renováveis e não renováveis. 

Entendemos por recursos renováveis aqueles que podem ser repostos pela 

dinâmica dos sistemas naturais na medida em que são explorados, é claro, com 

parcimônia e intensidade compatível com a capacidade de reposição através de 

mecanismos naturais. Figuram nessa categoria os recursos biológicos, os recursos 

hídricos e o solo. Recursos oriundos da flora e da fauna, como o pescado, fundamental 

na dieta humana, e os frutos, legumes, tubérculos, cereais e demais itens alimentares, 

podem ser repostos por meio dos sistemas reprodutivos da espécie explorada, desde que 

a exploração não seja exacerbada a ponto de transgredir essa capacidade de reposição 

natural, a qual chamamos de retroalimentação. A pesca comercial e a prática 

extrativista, portanto, devem manter consonância com a capacidade de suporte dos 

ambientes explorados. Da mesma forma, a água tem sua reposição natural garantida 

pelo ciclo hidrológico, fazendo com que a quantidade geral de água contida no sistema 

Terra seja relativamente constante; no entanto, as agressões sofridas por conta do 

metabolismo urbano e industrial (principalmente) cujos efluentes são lançados nos rios 

sem as rotinas de tratamento físico-químico, vem desencadeando um franco processo de 

deterioração das águas superficiais no tocante à sua qualidade. Quanto aos solos, seu 

caráter renovável também vem sendo relativizado em face às práticas de cultivo 



depredatórias e desprovidas de métodos conservacionistas voltados para a manutenção 

dos nutrientes e da matéria orgânica e para o combate à erosão. 

Os recursos minerais se enquadram no grupo dos recursos não renováveis, ou 

seja, sua reposição na natureza não se dá no tempo de vida humano, de maneira que os 

recursos atualmente explorados, se esgotados, não estarão disponíveis para as gerações 

futuras. Isso porque a formação dos minerais depende, conforme estudado, de processos 

geológicos, cujo tempo de ocorrência é visualizável na escala compatível com milhões 

de anos, temporalidade esta que destoa das temporalidades sócio-culturais. 

 

GEMOLOGIA: ESTUDO DAS GEMAS 

 

Chama-se metalogênese o termo que designa a formação e evolução de 

jazimento de minérios metálicos em determinada região. Uma época metalogenética 

designa um certo intervalo temporal no qual certos processos metalogenéticos ocorrem 

em vários locais com frequência anormal (LEINZ & LEONARDOS, 1970). 

As chamadas gemas se referem aos minerais de relativa raridade e alto valor 

agregado, as chamadas pedras preciosas, entre as quais o diamante, o ouro e a prata 

estão entre os mais visados. 

Segundo Branco (1982), gema é o nome genérico que designa as pedras 

preciosas em geral, especialmente depois de lapidadas. Aproximadamente cerca de 230 

espécies de minerais são ou foram utilizadas como gemas. Ao estudo dessa categoria de 

minerais dá-se o nome de gemologia. 

De acordo com Dana (1981) as propriedades físicas dos minerais que os tornam 

valiosos são os seguintes: cor, brilho, dispersão e dureza. O valor da gema de alguns 

minerais pode ser atribuído a uma única das propriedades mencionadas, a exemplo da 

cor no caso da turquesa. Por outro lado, o diamante, o rubi, a safira e a esmeralda 

combinam todas estas propriedades, sendo assim as gemas mais valiosas, ou pedras 

preciosas propriamente ditas. 

Alguns minerais apresentam menor interesse gemológico, podendo ser 

considerados gemas de menor importância, como a titanita, a benitoíta, a cassiterita, a 



apatita, a cianita, a axinita, a cordierita, o diopsídio, o euclásio, a fluorita, o idiocrásio, a 

andaluzita, etc. 

Temos ainda os chamados minerais e rochas ornamentais, que embora não 

configurem gemas propriamente ditas, também apresentam relevância econômica e são 

explorados como recurso. Entre aqueles de uso mais generalizado estão a calcita, o 

mármore, o travertino, o feldspato, o gipso, o quartzo, etc. Em grande parte dos casos os 

minerais ornamentais são usados na construção civil na forma de revestimentos em 

pisos, piscinas, fachadas, entre outros empregos. A título de exemplo, rochas como 

mármore, ardósia e quartzito apresentam forte apelo mercadológico em função de suas 

propriedades ornamentais, como se verifica nos quartzitos ocorrentes em São Thomé 

das Letras, Alpinópolis, Luminárias e Diamantina, para citar os municípios onde a 

exploração é mais significativa. O procedimento de extração a céu aberto confere uma 

vasta gama de impactos ambientais profundos aos sistemas naturais, com destaque para 

a insalubre e depredatória prática extrativista verificada no município de São Thomé das 

Letras, que repercute em alteração profunda na paisagem em função do desapego das 

medidas necessárias de controle ambiental (figura 1). 

 

Figura 1. Extração de quartzito a céu aberto em São Thomé das Letras (MG): 
alterações profundas e irreversíveis na paisagem original. 

 

Entre as gemas de maior familiaridade está o ouro (Au), mineral que pode se 

encontrar na rocha em filões ou encontrar-se depositado nos aluviões dos rios após as 



rochas terem passados pelos ciclos supérgenos de intemperismo. Nesses casos, a 

exploração também repercute na desconfiguração dos rios e planícies de inundação 

associadas, além do lançamento indiscriminado de mercúrio nos cursos d’água, 

comprometendo severamente as cadeias alimentares envolvidas. Quando o ouro está 

contido em filões na própria rocha, a exploração se dá em minas subterrâneas cuja 

profundidade pode chegar a 1,5 km. As principais concentrações encontram-se nos 

chamados filões hidrotermais de quartzo aurífero, onde o ouro de depositou a partir de 

soluções ascendentes. 

A figura 2 ilustra a ocorrência de ouro em quartzito, reconhecível belo brilho 

distinto que denuncia sua ocorrência. Na figura 3 pode-se visualizar sua ocorrência em 

gnaisse. 

 

 

Figura 2. Ocorrência de ouro em quartzito. Fonte: www.ufjf.br/nugeo. 

 



 

Figura 3. Gnaisse aurífero. Fonte: www.ufjf.br/nugeo 

 

O ouro é um elemento metal de transição nativo que congrega um grupo 

isoestrutural ao qual pertence a prata, o cobre e o chumbo, todos eles dotados de 

interesse econômico e explorados quando as jazidas se fazem economicamente viáveis. 

De acordo com Dana (1981), os elementos pertencentes ao grupo do ouro 

pertencem à mesma família na classificação periódica dos elementos, logo, seus átomos 

apresentam propriedades químicas semelhantes, todos eles suficientemente inertes para 

ocorrerem livres na natureza. Quando não estão combinados com outros elementos, os 

átomos destes cristais estão unidos em estruturas cristalinas mediante ligação metálica 

relativamente fraca. Tal semelhança de propriedades comungadas entre os membros 

deste grupo se devem a sua estrutura comum, fazendo com que todos eles sejam 

relativamente moles, maleáveis, dúcteis e sécteis; são excelentes condutores de calor e 

eletricidade, exibindo o típico brilho metálico inerente à ligação metálica. São 

isométricos, hexaoctaédricos, e possuem densidades muito elevadas. 

O ouro em específico apresenta cristalografia isométrica e hexaoctaédrica. Dana 

(1981) esclarece que existe uma série completa de solução sólida entre o ouro e a prata, 

fazendo com que a maioria das jazidas de ouro contenha alguma prata, podendo também 

estar presentes pequenas quantidades de ferro, zinco e platina. De forma geral o ouro 



contem cerca de 10% de outros metais, apresentando assim uma pureza média de 900 (a 

pureza é medida em partes por mil).  

Como o ouro é um metal considerado raro, a produção anual é de apenas 2500 

toneladas, tendo na África do Sul seu maior centro explorador, seguido dos Estados 

Unidos. O Brasil figura como 12° no ranking, e os depósitos mais expressivos 

encontram-se em Carajás (PA), Tapajós (MT e PA) e Quadrilátero Ferrífero. 

Conforme elucidado por Suszczynski (1975), o ouro, a despeito de sua escassez, 

é a substância mineral de maior distribuição geográfica em toda a Plataforma Brasileira, 

formando concentrações econômicas em todas as fases e épocas metalogenéticas 

registradas nessa porção da crosta terrestre. O autor enumera os seguintes distritos 

mineiros depositários de concentrações auríferas: 

1) Quadrilátero ferrífero, que também poderia ter sido chamado de 

“Quadrilátero aurífero”; 

2) Estado do Amapá, na condição de continuidade sul da faixa aurífera das 

Guianas; 

3) Região do Gurupi-Maracaçumé, fronteira dos estados do Pará e Maranhão; 

4) Região do Rio Tapajós, sul do estado do Amazonas; 

5) Região do alto Rio Paraguai e do Rio Cuiabá (Mato Grosso); 

6) Região centro-norte-ocidental de Goiás; 

7) Região da Serra de Jacobina (Bahia); 

8) Chapada Diamantina (Bahia). 

O autor prossegue argumentando que não se tem uma ideia precisa e exata no 

número de ocorrências de jazimentos auríferos em território nacional, sendo que grande 

parte das ocorrências conhecidas na época do Brasil Colônia e Império atualmente tem 

seu posicionamento desconhecidos. Regiões como a do Gurupi-Maracaçumé tiveram 

seu ouro descoberto ainda antes do ciclo em Minas Gerais. Anteriormente a 1612 os 

franceses que se estabeleceram no Maranhão já obtinham ouro com o auxílio das 

civilizações indígenas. 
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