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HistóriaHistória

!! Textos bíblicosTextos bíblicos
!! Arqueologia Arqueologia –– paleolítico, neolítico, egípciospaleolítico, neolítico, egípcios
!! Plínio, o velho Plínio, o velho –– Tratado das Pedras PreciosasTratado das Pedras Preciosas
!! Idade média Idade média –– alquimistasalquimistas
!! Século XVIII Século XVIII –– sistematização como ciênciasistematização como ciência
!! Século XIX Século XIX –– José Bonifácio no BrasilJosé Bonifácio no Brasil
!! Século XXI Século XXI –– mineralogia modernamineralogia moderna





CONSTRUCONSTRUÇÃÇÃO: AREIA, CASCALHO, BRITA, PEDRA, ARGILA, CIMENTO, O: AREIA, CASCALHO, BRITA, PEDRA, ARGILA, CIMENTO, 
AAÇÇO, ALUMO, ALUMÍÍNIO, ASFALTO, VIDRO, GESSONIO, ASFALTO, VIDRO, GESSO

ENCANAMENTO E ELETRICIDADE: FERRO, COBRE, LATENCANAMENTO E ELETRICIDADE: FERRO, COBRE, LATÃÃO, CHUMBO, O, CHUMBO, 
AMIANTO, VIDROAMIANTO, VIDRO

TINTAS: PIGMENTOS, ENCORPANTES DE TALCO E AMIANTOTINTAS: PIGMENTOS, ENCORPANTES DE TALCO E AMIANTO

MOBMOBÍÍLIA: FERRO E ALIA: FERRO E AÇÇO, LIXAS DE GRANADA E RUTILOO, LIXAS DE GRANADA E RUTILO

ROUPAS: FIBRAS NATURAIS CRESCIDAS COM FERTILIZANTES, ROUPAS: FIBRAS NATURAIS CRESCIDAS COM FERTILIZANTES, 
CORANTESCORANTES

COMIDA: SAL, FERTILIZANTES, MCOMIDA: SAL, FERTILIZANTES, MÁÁQUINAS DE PROCESSAMENTO, QUINAS DE PROCESSAMENTO, 
EMBALAGENS DE METAL E VIDRO, LOUEMBALAGENS DE METAL E VIDRO, LOUÇÇA DE CERA DE CERÂÂMICA E VIDRO, MICA E VIDRO, 

PANELAS DE METAL, VIDRO E CERPANELAS DE METAL, VIDRO E CERÂÂMICAMICA

COSMCOSMÉÉTICOS: SAIS, CORANTES, EXCIPIENTES TICOS: SAIS, CORANTES, EXCIPIENTES 



MINERALMINERAL

sólido homogêneo, cristalino, inorgânico, de sólido homogêneo, cristalino, inorgânico, de 
ocorrência natural (processos geológicos) e ocorrência natural (processos geológicos) e 

composição química definidacomposição química definida

combinação ordenada dos átomos, combinação ordenada dos átomos, 
com propriedades cristalográficas específicascom propriedades cristalográficas específicas

retículo cristalinoretículo cristalino



serpieritaserpierita

calcofilitacalcofilita



!! QualquerQualquer rocharocha
(I,S,M) (I,S,M) é um é um 
agregadoagregado de de 
mineraisminerais. . 

!! Cristal: Cristal: é um sólido é um sólido 
homogêneo com homogêneo com 
ordem interna ordem interna 
regular limitado por regular limitado por 
faces planas. faces planas. 



COMO SE FORMAM?COMO SE FORMAM?

cristalizacristalizaçãção se inicia com a formao se inicia com a formaçãção deo de
microcristaismicrocristais

""""""""
faces cristalinas se mantfaces cristalinas se mantêêm, enquanto houver m, enquanto houver 

espaespaçço:o:
no magma, cavidades, fraturas, porosno magma, cavidades, fraturas, poros

""""""""
interferinterferêência de faces sobre outrasncia de faces sobre outras

quando acabar o espaquando acabar o espaççoo





estruturaestrutura cristalinacristalina
!! Todos os minerais apresentam estrutura cristalina. Todos os minerais apresentam estrutura cristalina. 
!! A Estrutura cristalina é propriedade característica de A Estrutura cristalina é propriedade característica de 

cada mineralcada mineral
!! Todas as espécies de um mesmo mineral têm estrutura Todas as espécies de um mesmo mineral têm estrutura 

cristalina idênticacristalina idêntica

NaCL: sal de cozinha 

HalitaHalita
ClCl

ClCl

ClCl

ClCl

NaNa





CRISTALOGRAFIACRISTALOGRAFIA

IsotrIsotróópicos  picos  ccúúbicobico

AnisotrAnisotróópicospicos hexagonalhexagonal
trigonaltrigonal

tetragonaltetragonal
ortorrortorrôômbicombico
monoclmonoclííniconico

tricltriclííniconico
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QUANDO E ONDE SE FORMAM?QUANDO E ONDE SE FORMAM?

-- resfriamento de magmasresfriamento de magmas

-- rearranjo de rearranjo de ííons em temperaturas ons em temperaturas 
intermediintermediááriasrias

-- precipitaprecipitaçãção de sais com a evaporao de sais com a evaporaçãção de o de 
uma soluuma soluçãçãoo
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cloritcloritóóideide
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COMO SE CLASSIFICAM?COMO SE CLASSIFICAM?

PlPlíínio (77 DC): gemas, pigmentos, nio (77 DC): gemas, pigmentos, 
minminéériosrios

AvicenaAvicena, , AgricolaAgricola: caracter: caracteríísticas sticas 
ffíísicassicas

CronstedtCronstedt (s(sééculo 18): classificaculo 18): classificaçãção o 
ququíímicamica
BerzeliusBerzelius (s(sééculo 19) culo 19) 
James Dana (1850) James Dana (1850) 



MINERALOGIAMINERALOGIA Elementos Elementos 
nativosnativos
Sulfetos Sulfetos 
HalHalóóidesides
ÓÓxidosxidos
HidrHidróóxidosxidos
CarbonatosCarbonatos
FosfatosFosfatos
BoratosBoratos
VanadatosVanadatos
NitratosNitratos
ArsenatosArsenatos
SulfatosSulfatos
SilicatosSilicatos

NesossilicatosNesossilicatos
SorossilicatosSorossilicatos
CiclossilicatosCiclossilicatos
InossilicatosInossilicatos
FilossilicatosFilossilicatos
TectossilicatosTectossilicatos





COMO IDENTIFICAR OS MINERAIS?COMO IDENTIFICAR OS MINERAIS?



Propriedades Físicas dos Minerais Propriedades Físicas dos Minerais 
!! HábitoHábito
!! ClivagemClivagem
!! BrilhoBrilho
!! TransparênciaTransparência
!! DurezaDureza
!! Cor e cor do traçoCor e cor do traço
!! DensidadeDensidade
!! Geminação Geminação 
!! Propriedades magnéticasPropriedades magnéticas
!! Outras características Outras características 



HÁBITO ou FORMAHÁBITO ou FORMA

!! É a forma ou aparência externa geral de um mineral. É a forma ou aparência externa geral de um mineral. 
!! HábitoHábito reúnereúne as as formasformas maismais comunscomuns dos dos cristaiscristais de um de um 

mineral mineral 
!! Geralmente reflete a sua estrutura.  Geralmente reflete a sua estrutura.  
!! TrataTrata--se de uma propriedade importante. Muitos minerais se de uma propriedade importante. Muitos minerais 

são facilmente reconhecidos apenas pela sua morfologia são facilmente reconhecidos apenas pela sua morfologia 
externa. EX: granadas, micas. externa. EX: granadas, micas. 



HHÁÁBITO OU FORMABITO OU FORMA





MINERALOGIAMINERALOGIA

hháábito ou formabito ou forma



hháábito ou formabito ou forma



MINERALOGIAMINERALOGIA

hháábito ou formabito ou forma



hháábito ou formabito ou forma



Cúbico (quadrado): pirita, fluorita, halita, galena.
Octaédrico (forma balão): magnetita, diamante, fluorita.
Rombododecaédrico: granadas 
Piramidal ou bipiramidal (ponta de pirâmide): zircão
Romboédrico (quadrado torto): calcita.
Prismático (ou colunar): berilo (esmeralda), turmalina, 
quartzo, piroxênios, anfibólios.
Tabular (em formas achatadas): barita, feldspatos, 
hematita, micas.
Laminar (semelhante a lâmina de faca): cianita.
Acicular (agulhas): rutilo, actinolita,.
Capilar ou filiforme (semelhante a fios de arame retorcido): 
prata nativa, asbestos.

Hábitos para minerais individuais 



Piramidal ou Bipiramidal
ou octaédrico

Colunar ou prismático 

Lamelar. placóide

foliado

Tabular

Acicular



Clivagem e fraturaClivagem e fratura



CLIVAGEMCLIVAGEM
!! Clivagem é a propriedade que muitos minerais apresentam quando Clivagem é a propriedade que muitos minerais apresentam quando 

partirempartirem--se com maior facilidade segundo determinados planos se com maior facilidade segundo determinados planos 
relacionados com a estrutura cristalina. relacionados com a estrutura cristalina. 

!! Todo plano de clivagem é paralelo a uma face ou possível face doTodo plano de clivagem é paralelo a uma face ou possível face do
cristal. cristal. 

!! Um mesmo mineral pode apresentar mais de um plano de clivagem. Um mesmo mineral pode apresentar mais de um plano de clivagem. 

!! A clivagem pode ser obtida por simples pressão ou por choque A clivagem pode ser obtida por simples pressão ou por choque 
mecânico.mecânico.

!! Nem todos minerais possuem clivagem, mas se um determinado Nem todos minerais possuem clivagem, mas se um determinado 
mineral apresenta esta propriedade, todos os cristais daquela esmineral apresenta esta propriedade, todos os cristais daquela espécie pécie 
exibirão a mesma clivagem.exibirão a mesma clivagem.
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clivagemclivagem

perfeita, boa, ruim ou ausenteperfeita, boa, ruim ou ausente





Clivagem em duas direções (boa e imperfeita)
, hábito tabular. Ex: feldspatos  



Fluorita: 4 direções, 8 faces

octaédrico 

Halita . 3 direções, 6 faces, cúbica 

Calcita. 3 direções, 6 faces
romboédrica 



Clivagem em três direções. Ex: Galena  





Fratura

é a maneira de como o mineral se 

quebra quando não apresenta 

planos de clivagem. 



As fraturas podem ser classificadas: 

• Fratura irregular: muitos minerais apresentam, não 

sendo uma propriedade diagnóstica. Ex. turmalina.

• Fratura conchoidal: consiste em superfícies lisas e 

côncavas, semelhantes ao interior de uma concha. 

Ex. quartzo, opala, calcedônia, obsidiana.

• Fratura denteada ou serrilhada: metais nativos (ouro, 

prata, cobre). 



FraturaFratura
((mineraisminerais semsem

clivagemclivagem) ) 
Ex: Ex: VidroVidro e e 

quartzoquartzo



fraturafratura

irregular,irregular,
conchoidalconchoidal ou ou 
indefinidaindefinida



BrilhoBrilho



BRILHOBRILHO
• É o reflexo da luz natural nas superfícies do mineral.
• Pode ser metálico ou não metálico. 
• O brilho metálico é próprio dos metais como pirita, galena, ouro e 

outros. 
• o brilho não metálico pode receber as seguintes denominações:

adamantino: minerais transparentes a translúcidos de alto índice 
de refração. Ex: diamante, zircão, rutilo.
resinoso: semelhante a certas resinas. enxofre nativo. 
Gorduroso ou graxo: halita, nefelina, quartzo leitoso.
ceroso: semelhante a cera de vela. calcedônia, opala.
terroso: Caulinita, talco
nacarado: Ex: talco, gipsita, 
sedoso: semelhante a seda. Ex: Asbestos, gipsita fibrosa.
vítreo: Semelhante ao vidro. quartzo, topázio, turmalina.







Vítreo
quartzo

Resinoso

Esfalerita

Nacarado

Talco

Brilho não Metálico



DiafaneidadeDiafaneidade
!! Minerais transparentesMinerais transparentes: não absorvem ou absorvem : não absorvem ou absorvem 

pouco a luz.pouco a luz.

!! Minerais translúcidosMinerais translúcidos: absorvem a luz : absorvem a luz 
consideravelmente e dificultam o reconhecimento de consideravelmente e dificultam o reconhecimento de 
imagens através deles.imagens através deles.

!! Minerais opacosMinerais opacos: absorvem toda a luz. Ex: elementos : absorvem toda a luz. Ex: elementos 
nativos metálicos, óxidos e sulfetosnativos metálicos, óxidos e sulfetos







DurezaDureza



DUREZADUREZA
!! É a resistência relativa de um mineral à abrasão. É a É a resistência relativa de um mineral à abrasão. É a 

resistência que o mineral oferece ao ser riscado.resistência que o mineral oferece ao ser riscado.

!! é uma propriedade que dependente da estrutura é uma propriedade que dependente da estrutura 
cristalina e muito importante para a sua caracterização. cristalina e muito importante para a sua caracterização. 

!! Na determinação da dureza relativa utilizaNa determinação da dureza relativa utiliza--se a escala se a escala 
de de MohsMohs, a qual é composta por 10 minerais em ordem , a qual é composta por 10 minerais em ordem 
crescente de dureza.crescente de dureza.

!! Na prática usaNa prática usa--se uma escala simplificada com apenas se uma escala simplificada com apenas 
três termos: dureza alta, média e baixa. três termos: dureza alta, média e baixa. 

!! Unha (D=2,5), o canivete (D=5,5) e o vidro (D=5,0). Unha (D=2,5), o canivete (D=5,5) e o vidro (D=5,0). 



CC10 10 -- DiamanteDiamante

AlAl22OO339 9 –– CoríndonCoríndon

AlAl22SiOSiO44(F,OH)(F,OH)228 8 –– TopázioTopázio

Aço de lima (6,5)Aço de lima (6,5)SiOSiO227 7 –– QuartzoQuartzo

K(AlSiK(AlSi33OO88))6 6 –– Feldspato KFeldspato K

Aço comum Aço comum ––
canivete (5,5canivete (5,5--6) .6) .
Vidro (5,0Vidro (5,0--5,5)5,5)

CaCa55(PO(PO44))33(F,(F,ClCl
,OH),OH)

5 5 –– ApatitaApatita

CaFCaF224 4 –– FluoritaFluorita

Moeda de cobre Moeda de cobre 
((±±±±±±±±3)3)

CaCOCaCO333 3 –– CalcitaCalcita

Unha (2Unha (2--2,5)2,5)CaSOCaSO44.2H.2H22OO2 2 –– GipsitaGipsita

Palito de fósforo Palito de fósforo 
((±±±±±±±±1,1)1,1)

MgMg33SiSi44OO1010(OH)(OH)
22

1 1 –– TalcoTalco
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durezadureza



COR DOS MINERAISCOR DOS MINERAIS

idiocromidiocromááticosticos: mesma cor: mesma cor

alocromalocromááticosticos: cor varia com impurezas: cor varia com impurezas







Mineral Mineral idiocromáticoidiocromático



MineraisMinerais alocromalocromááticosticos
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alocromalocromááticosticos



Granada
Turmalina

Titanita
zircão



corcor



TraçoTraço



COR  DO  TRAÇOCOR  DO  TRAÇO
!! É a cor do pó do mineral quando riscado numa placa de É a cor do pó do mineral quando riscado numa placa de 

porcelana. É útil para identificação de minerais opacosporcelana. É útil para identificação de minerais opacos

-- Porcelana tem dureza 6 a 7. Minerais com dureza > que 7, Porcelana tem dureza 6 a 7. Minerais com dureza > que 7, 
o traço resultante não é do mineral, mas sim da porcelana.o traço resultante não é do mineral, mas sim da porcelana.

-- Alguns minerais de mesma cor podem apresentar traços de Alguns minerais de mesma cor podem apresentar traços de 
diferentes cores. Ex: hematita, a diferentes cores. Ex: hematita, a limonitalimonita e a magnetita e a magnetita 
(minerais de ferro) que apresentam traços diferentes: (minerais de ferro) que apresentam traços diferentes: 
vermelho, amarelo e preto, respectivamente. vermelho, amarelo e preto, respectivamente. 

-- O teste do traço só pode ser realizado em minerais que O teste do traço só pode ser realizado em minerais que 
possuem dureza menor que a placa de porcelana (~6), do possuem dureza menor que a placa de porcelana (~6), do 
contrário riscarão a placa. contrário riscarão a placa. 

-- Minerais translúcidos e transparentes exibem traço brancoMinerais translúcidos e transparentes exibem traço branco



Hematita



DENSIDADEDENSIDADE

• Densidade é o número que expressa a razão entre o 
peso do mineral e o peso de um mesmo volume de água. 
Indica quantas vezes certo volume do mineral é mais 
pesado que o mesmo volume de água.    



•Alguns minerais muito semelhantes podem apresentar 
densidades bem diferentes. Ex: dolomita CaMg(CO3)2, 
d= 2,85, e barita, BaSO4 d=4,5. Minerais com elementos 
de alto peso atômico (Ba, Pb, Sr...) apresentam 
densidade > que 4. 

•A densidade é determinada por meio de aparelhos 
especiais como a balança de Jolly, o picnômetro, entre 
outros.

•Em alguns casos é possível perceber-se na mão a 
diferença de densidade entre os minerais denominados 
de leves (d~2,6) dos pesados (d>3). Isso acontece 
também com rochas



DensidadeDensidade
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densidadedensidade

cassiteritacassiterita 6.9806.980--7.0207.020
zirczircããoo 4.6004.600--4.7004.700
almandinaalmandina 4.3104.310--4.3204.320
corindoncorindon 3.9803.980--4.020 4.020 
espinespinéélio lio 3.5503.550--4.620 4.620 
turmalinaturmalina 3.0303.030--3.150 3.150 
beriloberilo 2.7102.710--2.7202.720
opalaopala 2.1502.150



Outras propriedadesOutras propriedades

!! MagnetismoMagnetismo
!! LuminescênciaLuminescência
!! RadioatividadeRadioatividade
!! PiezoPiezo--eletricidadeeletricidade
!! PiroeletricidadePiroeletricidade
!! Tenacidade...Tenacidade...



PROPRIEDADES MAGNÉTICASPROPRIEDADES MAGNÉTICAS
!! Os únicos minerais que são Os únicos minerais que são 

atraídos por um campo magnético atraídos por um campo magnético 
são:são:

-- Magnetita (FeMagnetita (Fe33OO44))
-- PirrotitaPirrotita ((FeFe S)S) Magnetita

pirrotita





PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS DOS MINERAISPROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS DOS MINERAIS

!! ODORODOR
!! Ex.: fétido (enxofre nativo)Ex.: fétido (enxofre nativo)

!! SABORSABOR
!! Ex: salino (Ex: salino (HalitaHalita))



Reação com acido HCl. 

Caracteriza o grupo dos 
carbonatos: Calcita, aragonita, 
malaquita e dolomita.Todos 
reagem com HCl.  



Agregados cristalinosAgregados cristalinos
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mulitamulita

escolecitaescolecita









GeminaçõesGeminações




