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Mineralogia

1. A mineralogia é a ciência que estuda os 
minerais, o que são eles, como são 
formados e onde ocorrem.

Geodo	de	Ame(sta	

Minerais em infográficos...do que se trata? 

5

Infográfico

1. Pode-se dizer que o termo infográfico é a 
união de info   -  informação, e gráfico - 
imagem,  ilustração  etc.   Dessa  forma,  a 
arte  da  infografia  caracteriza-se  por 
ilustrações  explicativas  sobre 
determinado  tema,  no  caso  específico 
deste  livreto,  sobre  alguns  minerais, 
importantes  constituintes  de  produtos 
utilizados no dia a dia.

2. A partir  dessa  definição,  confirmamos  a 
popularidade desse gênero, muito comum 
nos meios de comunicação, como também 
em  salas  de  aula,  uma  vez  que  os 
infográficos  auxiliam,  com  sucesso,  nos 
processos  de  leitura,  reflexão  crítica  e 
produção de textos (PACHECO, 2017).

Geodo de Ametista



O  conceito  mais  aceito  de  mineral  é  o  de 
Klein; Hurlbut (1999):

 “Um mineral é sólido, homogêneo, natural, 
com uma composição química definida (mas 
geralmente  não  fixa)  e  um arranjo  atômico 
altamente  ordenado.  É  geralmente  formado 
por processos inorgânicos”.

1. Sólido: as substâncias gasosas ou líquidas são excluídas do 
conceito de mineral. 

2. Homogêneo: algo que não pode ser fisicamente dividido em 
componentes químicos mais  simples.  Este conceito depende 
da escala de observação.
3. Natural: exclui as substâncias geradas em laboratório ou por 
ação do homem. Quando estas substâncias são idênticas em 
composição e propriedades a um mineral conhecido, o nome 
do  mineral  deve  ser  acrescido  do  adjetivo  sintético  (por 
exemplo, esmeralda sintética).
4. Composição química definida: significa que um mineral é 
uma  substância  que  pode  ser  expressa  por  uma  fórmula 
química.  Entretanto  em  muitos  minerais  é  possível  a 
substituição de um ou mais elementos da fórmula original por 
outros. 
5. Inorgânico: o termo “geralmente” é incluído por Klein  & 
Hurlbut (1999) no conceito, para permitir o enquadramento de 
substâncias que atendem a todos os requisitos acima, mas são 
geradas naturalmente por (ou com a ajuda de organismos). 
Estes minerais são chamados de biogênicos. 
6.  Arranjo  atômico ordenado:  implica  na  existência  de  uma 
estrutura interna, onde os átomos ou íons estão dispostos em 
um padrão geométrico regular. Este padrão obedece às regras 
de  simetria  (cristalografia),  e  os  sólidos  assim  constituídos 
pertencem  a  um  dos  sistemas  cristalinos:  triclínico, 
monoclínico,  ortorrômbico,  tetragonal,  hexagonal  trigonal  e 
cúbico 

Mas o que é um mineral?
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Foto: Enciclopédia Multimídia de Minerais e Atlas de Rochas. [on-line]. 
Disponível na internet : http://www.rc.unesp.br/museudpm

Ouro em Quartzo

http://www.rc.unesp.br/museudpm
http://www.rc.unesp.br/museudpm
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Como são identificados os 
minerais?

Os  minerais  mais  comuns  podem  ser 
identificados  observando-se  as  suas 
propriedades físicas e morfológicas, as quais 
são  decorrentes  de  suas  composições 
químicas e de suas estruturas cristalinas.

Classificação Química dos Minerais

• elementos nativos
•  sulfetos
•  óxidos e hidróxidos
•  halogenetos
•  carbonatos
•  nitratos
•  boratos
•  fosfatos
•  arseniatos
•  vanadatos
•  sulfatos
•  tungstatos
•  silicatos

Neste sentido, apresentaremos alguns 
minerais na forma de infográficos...



1.  Minerais  dessa  classe  são  compostos  idealmente  por  arranjos  de 
átomos  de  um  único  elemento  químico  (ou  por  soluções  sólidas 
envolvendo  elementos  afins  como,  por  exemplo,  a  do  ouro  com  a 
prata).

2.  Algumas das propriedades físicas desses minerais são semelhantes 
àquelas dos próprios elementos químicos, isto é metais, semi-metais e 
não metais.

3.  Outras propriedades são tipicamente conferidas pelo tipo de ligação 
química envolvida na formação dos minerais desta classe.

4.  As características gerais dos metais nativos incluem dureza baixa, alta 
maleabilidade, ductilidade e, em alguns casos, sectilidade. São bons 
condutores de calor e eletricidade, possuem baixo ponto de fusão e 
brilho metálico. 

5. Estas características gerais são conferidas em grande parte pela ligação 
metálica, enquanto as características particulares de cada metal (como 
cor,  densidade,  etc)  são  resultado  das  propriedades  atômicas  do 
elemento respectivo.

Retirado de: Brod, 2003

Elementos Nativos
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Turma	Fundamentos	de	Geologia	1-2017	
UFVJM.	Regente:	Danielle	Piuzana	
Autor: Jussiara Dias Dos Santos	 

No Brasil foi 
encontrado 
o famoso 
diamante 
Getúlio 
Vargas. 

Oficializou-se 
a descoberta 
do diamante 
em Arraial do 
Tijuco, 1720, 

atual Dia-
mantina, cujo 
nome recebeu 
em referência.  

O diamante, 
assim como a 

grafita é 
constituído 

basicamente 
de carbono, o 

mesmo do 
carvão.  
Às suas 

impurezas 
lhes atribuem 

cores 
diferentes. 

Pontas de 
canetas e 

agulhas de 
toca-discos 
de vinil mais 
antigos  são 
de diamante.  
Os principais 
produtores de 
diamante no 
Brasil são: 

BA,  MG, MT, 
RO. 

   (C)  
Elementos Nativos 

  Diamantes: as lágrimas da Terra 

Titanic 



Uso:  

 

 

 

Locais de ocorrência: 
O enxofre puro pode ser encontrado no 
Japão, nos Estados Unidos, nos pântanos 
da Luisiana e na Sicília (Itália).  
 Produto de sublimações vulcânicas e  
fontes termais. 

 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 UFVJM. 
Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Udison Rafael Costa Silva 

Variedades do mineral: 

  

 
Curiosidades: 
•  corpo humano possui cerca de 140g de enxofre. 
  
•  Os vulcões são responsáveis por expelir o enxofre, rochas 

que contém sílica e dióxido de enxofre.  

•  Você sabia que a Petrobrás é uma empresa que produz 
7% do enxofre que é utilizado no mercado brasileiro? 

Enxofre 
S 

Elemento Nativo 



MERCÚRIO 
Hg 

 

Classe:  Elementos 
nativos 

Variedades do Mineral 
Uso: 

Mineração 

Odontologia 

Lâmpadas 
Pilhas 

Locais de Ocorrência 

Países com 
maior 

ocorrência 
natural 

Espanha Itália 

Curiosidades 

O mercúrio  
também é 

conhecido como 
prata-viva. 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 UFVJM. 
Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Uanderson Felipe Pires 



	
	
	

OURO(Au)	
Classe:	Elemento	Na5vo	

	

	

Locais	de	ocorrência	

Turma	Fundamentos	de	Geologia	1-2017	UFVJM.	
Regente:	Danielle	Piuzana	
Autor:	Álliton	Johne	Soares	Macedo	

Curiosidades	

Usos	

O	 ouro	 ocorre	 em	 rochas	 que	 se	
tem	quartzo.		

Países	produtores	de	Ouro	

Pinturas	Barrocas	Anéis	de	casamento	
Quartzo	Ouro	

O	nome	ouro,	vem	do	la5m	aurum,	que	
significa	brilhante.		

Placas	de	computador	e	celular	com	circuitos	em	ouro		

Medalha	Olímpica	

Cartucho	de	Impressora	

É	confundida	
com	o	ouro	

Encontrado	em	areia	de	rios	e	córregos.	

	

Garimpeiro	procurando		Ouro	

Egito,	Máscara	de	
ouro	de	

Tutankhamon	
An5ga	Moeda	de	Ouro	

Pirita	(Ouro	dos	
Tolos)	



É um metal brilhante e branco que 
é muito fácil moldar ou converter 

em um fio longo. 
A prata é empregada em 
joias, moedas, objetos de 
decoração entre outras 
funções. 

O continente americano é o 
maior produtor de prata, com 
destaque no México. 

Turma fundamentos de Geologia, 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Alvim Tavares Do Amaral 

A prata tinha valor social desde o 
Velho Testamento, citada numa 
passagem envolvendo Abraão, 
que presume-se ter vivido entre 
2160 e 1985 a.C. ; fala de "um 
homem muito rico, cheio de ouro 
e prata".  
No período de 1780 à 1580 a.C., a 
prata tinha o dobro do valor do 
ouro. Tornou-se mais abundante 
entre 1530 e 1350 a.C., ficando 
menos valiosa que o ouro. 



Grafita
C

Classe: Elementos Nativos 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana
Autor: Anderson Fernandes Lima

Sua cor varia de preta ao cinza do aço, o 
brilho é metálico e o traço preto.

Possui clivagem perfeita, sua dureza é de 
1 a 2 e densidade de 2,2. 

E  polimórfica, que contém um único 
composto químico, ou seja, nesse caso o 
carbono.

Uso

Bateria

Tijolos

Graxa

Você sabia que a grafita
si diferencia do diamante
apenas no que tange ao
arranjo atômico.

Curiosidade



1.  Óxidos formam um grupo de minerais caracterizados por combinação 
de oxigênio com um ou mais metais. 

2. As características  gerais  dos  minerais  desta  classe  incluem dureza e 
densidade  relativamente  alta,  e  o  fato  de  que  várias  espécies  são 
relativamente refratárias.

3. Óxidos  são  amplamente  distribuídos.  Ocorrem  em  rochas  ígneas, 
metamórficas e sedimentares, em proporções acessórias ou formando 
minérios.  São  os  principais  minérios  de  Fe,  Cr,  Mn,  Sn  e  U,  mas 
também ocorrem associados a outros tipos de minérios (como sulfetos, 
por exemplo). 

4. As características  gerais  dos  minerais  desta  classe  incluem dureza e 
densidade  relativamente  alta,  e  o  fato  de  que  várias  espécies  são 
relativamente refratárias.

5. As ligações químicas nos óxidos são em geral fortemente iônicas (ao 
contrário  dos  sulfetos,  que  tipicamente  tem  ligações  mistas:  iônica, 
covalente e metálica)

Óxidos
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Retirado de: Brod, 2003





Abrasivos: 

 
 

ÓXIDO –  
Al2O3 

 
Locais de ocorrência no Brasil: 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Clara Regina Silva dos Anjos 

Curiosidades: A Safira 
está entre as “pedras de ar”, 
que os antigos consideravam 
ligadas ao céu, era o símbolo 
da justiça divina. 

Pedras 
preciosas: 

Mecanismos 
de relógios: 

Safira Rubi 

CORINDON 
 

Em Minas Gerais: 



 
 

Hematita 
classe: Óxidos  (Fe2O3) 

 
 

 Vermelho  

Curiosidades: 

preto 

Locais de ocorrência no 
Brasil: 

Pará (Serra dos Carajás) 

Minas Gerais(Quadrilátero Ferrífico) 

Uso: 

Liga metálica  

Metais de polimento  

Joias 

ü  A Hematita  foi a pedra predileta dos 
antigos guerreiros que acreditavam  esta  
associada à força, à virilidade, à guerra. 

ü  No Egito, ela era associada também ao 
renascimento dos mortos, pois algumas 
múmias foram co locadas sobre 
travesseiros de hematita 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Cleber Felipe de Oliveira 



Locais de ocorrência:

Uso:

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 UFVJM. 
Regente: Danielle Piuzana
Autor: Fernanda Rocha Moura

Curiosidades:

Cristais de magnetita
são encontrados em
alguns organismos
vivos:

MAGNETITA

ÓXIDO
Fe3O4

CupimUrso

Tartaruga Abelha

Imã Bússola

Estruturas metálicas

Suécia, 
Noruega, 
Alemanha, 
Itália, Suíça

Brasil

Estados Unidos e 
México

África do Sul

Magnetita Polida



Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Donizete Carvalho 

Minas Gerais 

Pará 

Mato Grosso do Sul 

Clivagem – Perfeita 
nas variedades 

bem cristalizadas 
(polianita)  

Dureza – 2 - 2,5 

Densidade relativa 
– 4,7 – 4,9 

Fratura – Irregular a 
conchoidal 

Brilho – Metálico 

Cor – Marrom, 
cinza, preto, azul 

Locais de 
ocorrência  

Pirolusita 
MnO2 

 Classe mineral: Óxidos 

Na pintura rupestre do homem pré-histórico, a cor 
preta era resultado do traço de cacos de manganês.  

Existem cristais de até 20 mm em Horni Blatna 
(República Tcheca)  

Curiosidades 

Uso 

Aço 

Fotografias 
Vidro 

Louça Sanitária 

Baterias Elétricas 

Produtos Químicos  



Rutilo  

TIO2  

VARIEDADES USOS  

OCORRÊNCIA  

CURIOSIDADES	

Ru#lo	 é	 um	
c r i s t a l	 q u e	
p u r i fi c a 	 e	
e n e r g i z a	 a	
aura	

É	 usado	 para	
produzir	 belas	
b i j u t e r i a s ,	
d e v i d o 	 a s	
" fl é c h e s	
d'amour"			

Juntamente	com	
outras	 pedras	
preciosas,	este	é	
traficado	para		
C h i n a 	 o n d e	
vendem	 por	 um	
p r e ç o 	 m a i s	
barato	

Ru#lo	estrela	
	 ÓXIDO  

Ru#lo	geminado	da	reigão	de	Gouveia,	MG	

Agulhas	de	ru#lo	
inclusas	no	quartzo	
	

gemas	

Ligas	metálicas	



1. A classe dos sulfetos é muito importante porque inclui grande 
número de minerais minério.

2. A classe dos sulfetos é muito importante porque inclui grande 
número de minerais minério. A fórmula geral dos sulfetos pode 
ser  expressa  como  XmZn,  na  qual  o  X  representa  o  elemento 
metálico e o Z o elemento não metálico. 

Retirado de: Brod, Moura 2003

Sulfetos
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As cores são 

variadas,podem ser 

encontradas da negra 

até a transparente.  

Turma	Fundamentos	de	Geologia	1-2017	
UFVJM.	Regente:	Danielle	Piuzana	
Autor:	Andrêssa	Cardozo	de	Almeida.	

O mineral muito importante do zinco. 

O nome esfalerita vem do grego 

spha
relos

 falso,enganador pois pode 

parecer com outros minerais. 

	
	

Tintas 
 

Galvanização 

Velocímetro 
 

Localização Mundial:	

		
	

Esfalerita 
Sulfeto 

ZnS 

Uso:	



Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 UFVJM. 
Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Andersson José Ap. de Oliveira 

Galena é um mineral sulfeto de Chumbo 
ASSOCIADA aos minerais:  esfalerita 
(ZnS) , pir i ta (FeS2) , marcassita, 
calcopirita (CuFeS2), cerusita, dolomita, 
calcita, quartzo e  baritina 

Curiosidades: 
l A Galena (PbS2) teve uma aplicação marcante na 

história das telecomunicações: 

“Rádio Galena” 

Principais jazidas 

l   

Você sabia? 

vidros para 
proteção de 
r a d i a ç õ e s 
ionizantes e 
raios X; 

USOS: 

Galena 
(PbS2)  

Sulfeto 

Tintas para cabelo 

tintas 

solda 

munição 

baterias 

blindagem 
em roupas 
para Raio X 



Uso: 

 
 
 
 
 
 
 

Pirita  
Classe: 

Sulfeto  (FeS2) 

É encontrada com frequência em 
rochas hidrotermais.  

Desenvolve-se em abundância no 
mármore e na ardósia.  

 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Barbara Sânea Oliveira 

É composta por ferro e enxofre, 
possui brilho metálico e possui um 
tom dourado. 
 

 
Curiosidades: 

 
-É conhecida como ‘Ouro dos Tolos’ pois sua aparência brilhante engana 

mineradores iniciantes que a tomam como ouro. 
 

-Em Londres nas calçadas  foram utilizados salpicos de pirita ferrosa no calçamento 
que brilham como ouro ao serem iluminados pelo Sol.   

 
 
 

Fertilizantes, explosivos, tintas e aço. 



1.  Halogenetos são minerais em que um elemento do grupo dos halogêneos (Cl- , Br- , F-  e I) é o único 
ânion, ou o ânion principal- . 

2. Os  halogênios  formam íons  grandes,  de  carga (-1),  facilmente  polarizáveis.  Quando estes  ânions 
combinam-se com cátions grandes, pouco polarizáveis e de baixa valência, como os metais alcalinos, 
formam os exemplos mais próximos possíveis de ligação iônica pura, o que confere a estes minerais 
as seguintes propriedades gerais:

1. - Alto grau de simetria
2. - dureza relativamente baixa
3. - pontos de fusão moderados a altos
4. - baixa condutividade térmica e elétrica no estado sólido
5. - aumento significativo da condutividade com a temperatura.

3. Quando o cátion é menor e mais facilmente polarizável, as ligações químicas adquirem um caráter 
ligeiramente mais covalente, resultando em simetria mais baixa. Existe uma diferença importante de 
ambiente geológico entre os fluoretos e os demais halogenetos (cloretos, brometos, etc). 

4. A maioria dos halogênios (Cl, Br, I) ocorre preferencialmente em minerais de rochas sedimentares (em 
especial  aquelas  formadas  pela  evaporação  da  água  do  mar  -  os  evaporitos),  mas  são  raros  em 
minerais de rochas ígneas ou metamórficas, estando presentes apenas como elementos menores ou 
traços em minerais como apatita, sodalita e escapolita. 

5. Por outro lado, o Flúor, embora esteja presente em minerais de algumas rochas sedimentares, é muito 
comum em minerais de rochas ígneas, de pegmatitos, de veios hidrotermais, e de rochas formadas 
por metamorfismo de contato e metassomatismo.                                           Fonte: Brod; Moura  (2003)

Halogenetos

27



Variedades 

Curiosidades: 
l Mineral fluorescente quando 

exposto à luz ultravioleta 
Reservas Mundiais em 2015 

l   

Você sabia? 

USOS: Fluorita  
(CaF2)  

Halogeneto 

Instrumentos óptitcos  

cerâmica 

virdos 

Sideurgia 



Uso: 
Variedades  do mineral:  

tempero Tratamento de água 

Fabricação de cloro, soda, 
sabão, detergente 

Curiosidades: 

ü Utilizado na fabricação de amuletos, 
com o intuito de afastar energias 

negativas.  

ü Serve como tempero ou preservação de 
alimentos 

ü Utilizado para limpar rodovias 
cobertas por gelo 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Jéssica Cristina dos Santos Guedes. 

  NaCl 
Halogeneto 

Locais de ocorrência: 

Solução:  
Mares, lagos, 
aquíferos subterrâneos 

Estado sólido: 
Depósitos subterrâneos 

Pode ser encontrado 
nas cores branco, 
incolor, rosa, 
vermelho, azul, 
amarelo, púrpura 



      USO: 

A Silvita é muito utilizada em: 

 

 

     Fogos de artificio             Perfumes 

 

 

 

                          Fertilizantes 

 

 

                            Fotografia 

 

 

 

 

 
 
SILVITA 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
     Halogenetos (KCl) 

 
Locais de ocorrência: 

Pontos Geológicos 

 
 

 

 
Fumarolas vulcânicas 

 

 

 
 

 

Depósitos salinos 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: João Cícero Cordeiro Guimarães 

Variedades do mineral: 
A silvita pode ser encontrada nas cores 
branca e rosa, e algumas vezes pode 
haver uma mistura de cores. 

Curiosidades: 
A Silvita é utilizada por 
muitos no lugar do sal de 
cozinha (NaCl), por ser 
teoricamente mais saudável 
devido ela ter potássio(K) 
no lugar do Sódio(Na) 

. 

. 

. 



1. Os carbonatos resultam da combinação do CO3= com metais e metalóides, ou da reação do 
ácido carbônico com esses elementos. 

2. Na natureza o carbono ocorre no estado nativo (grafite, diamante, carvão etc.), formando 
estruturas orgânicas e constituindo o gás carbônico e o radical carbonato. 

3. Quando o C se une com o O, apresenta forte tendência a ligar-se a dois átomos de O, 
compartilhando dois de seus quatro elétrons de valência com cada um para formar uma 
unidade química estável (CO2). 

Retirado de: Brod; Moura, 2003

Carbonatos
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Locais de ocorrência : 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana
Autor: Henrique Machado Costa

CaCO3

Variedades do mineral:

Aragonita Azul

Aragonita Sputnik

Aaragonita Branca

ARAGONITA

Usado na fabricação de:

Corretor de pH Cimento

Curiosidades:
A aragonita foi
batizada pelo
mineralogista
Abraham Gottlob
Werner em 1788.

Ela recebeu
este nome por
ser encontrada
em Aragão, na
espanha.

Carbonato



Uso: 

 
 

Magnesita 
 
 
 
 

(MgCO3) 
Carbonato   

 

 
 

 

 Locais de ocorrência: 

  Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Gelte Almeida Guimarães  

Variedades do mineral: 
 

Curiosidades: 

Austrália, Brasil,China, 

Coréia do Norte, 
EUA, 

Índia México 

Grécia 

Rússia 

1- Possui propriedades 
medicinais. 

2 – Acredita-se que a Magnesita 
possua propriedades mágicas. 

3 – Utilizada em talismãs 
e amuletos.  



Turma	Fundamentos	de	Geologia	1-2017	
UFVJM.	Regente:	Danielle	Piuzana	
Autor:	Gilvane	de	Vinicius		Pereira	

MAGNIOSIDERITA                   
FeMgCO3 

CALCIUMSIDERITA                
FeCaCO3 

ZINCOSIDERITA               
ZnCaCO3 



1. Os minerais  desta  classe  são  caracterizados  pela  presença  de  unidades 
tetraédricas de (PO4 ), (AsO4 )  - formando Arseniatos e (VO4 ), formando 
Vanadatos.

2. Os  elementos  P,  As  e  V  podem  substituir-se  mutuamente.  Destas 
substituições podem resultar séries de soluções sólidas completas, como 
no caso da série da piromorfita, Pb5 (PO4 )3 Cl . Mimetita Pb5 (AsO4 )3 
Cl . Vanadinita, Pb5 (VO4 )3 Cl.

Fosfatos
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Retirado de: Brod; Moura, 2003



Uso: 

 
 

Apatita 
 

 

Locais de ocorrência 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Josias Sebastião Costa 

Variedades do mineral 

Curiosidades 

Fosfato 
Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)  

 

  Amazonas 

   Santa Catarina 

 SP;  MG 

Fertilizantes 

Joias 

Energização 



Brasilianita: NaAl3(PO4)2(OH)4

FOSFATO

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 UFVJM. 
Regente: Danielle Piuzana
Autor: Josiele Luiza Gomes 

Mendes Pimentel

Linópolis

NORDESTE
N

S

LO

NO

SO SE

Pedra de força e ação
que “ajuda” em nossa 
capacidade energética. 



1. Sulfato forma-se a partir da ligação do íon SO42-, que consiste 
de um átomo central de enxofre ligado por ligações covalentes 
a quatro átomos de oxigênio.O ânion sulfato apresenta estado 
de oxidação 2-.

2. O anion sulfato forma produtos químicos iônicos solúveis em 
água, exceto CaSO4, SrSO4, e BaSO4.

3. O ácido do íon sulfato é H2SO4, chamado de ácido sulfúrico. 
Os sulfatos, também conhecidos como óxidos sulfúricos, são 
importantes na indústria química e sistemas biológicos.

Sulfatos
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Uso: 

 

 

tintas e papel. 

 

 

 

Aumentar a 
densidade das lamas 

de perfuração na 
indústria petrolífera. 

 

 
 

BARITA 
 
 
 
 

Sulfato -  BaSO4  

 
 

 

 
 

 
 

 
Depósitos Hidrotermais. 

 

Também é possível encontrar barita 
em veios de chumbo e zinco em calcários

. 
Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Jaine Rodrigues dos Santos  

Pode ser encontrada na natureza nas 
seguintes cores : Branco, azul, vermelho, 
amarelo, marrom e cinza 

Curiosidades: 
A Barita é um cristal usado pelos índios 

nativos americanos em suas práticas 
cerimoniais. Eles a utilizam para ir do 

mundo material para o mundo espiritual. 
Nas terapias do sono, a Barita é usada para 

promover e estimular o estado de sonho, 
permitindo que os sonhos sejam lembrados. 

USO 

LOCAIS DE OCORRÊNCIA 

CURIOSIDADES 

VARIEDADES DO MINERAL 



         Fabricação   

                                                   àGesso 

 

 

Cimentoà 

 

                 

 
 

Gipsita 
 

Classe:  

 

Locais de ocorrência 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Jeovar Antônio Souza. 

            Variedades  

Curiosidades 

Gipsita 

  Classe •  uso da gipsita in natura, 
remonta a civilizações 
antigas, como a egípcia 
(3.000 a.C.) e a romana. 

•  P o d e t a m b é m s e r 
a d i c i o n a d a à á g u a 
e m p r e g a d a  n a 
fabricação de cerveja 
para aumentar a sua 
"dureza“. 



1. Os silicatos constituem a classe de maior importância, pois representam 
cerca de 95% são constituintes da crosta terrestre, dos quais 59,5% são 
representados por feldspatos,  16,8% por anfibólios  e  piroxênios,  12% 
por quartzo e 3,8% pelas micas e 7,9% por outros minerais (silicatos ou 
não silicatos). A grande maioria das rochas é formada pelos silicatos, 
sendo raras  as  rochas magmáticas,  metamórficas  e  sedimentares  que 
não o possuam como minerais essenciais.

2. Os silicatos são essenciais na produção de cerâmica, refratários, fibra de 
vidro e vários outros produtos usados na fabricação de utensílios, sendo 
também fonte de obtenção de alguns metais de extrema necessidade 
humana tais como alumínio, níquel, berilo e etc.

3. Esta  classe  de  minerais  é  subdividida  em várias  famílias,  tais  como 
Nesossilicatos, Inossilicatos, Filossilicatos, Sorossilicatos, Ciclossilicatos 
e Tectossilicatos, dependendo o arranjo entre os tetraedros de silício e 
oxigênio.

Silicatos
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Retirado de: Brod; Moura, 2003



CURIOSIDADE: O Berilo é um 
mineral mais leve que o 
plástico e mais resistente que 
o aço. 

BERILO  
Be3Al2Si6O18 

 
 

SILICATO 

LOCAIS DE OCORRENCIA 
É encontrado em pegmatitos 
graníticos, estando associado a 
depósitos de minério de estanho 
e tungstênio. Comum na Europa 
como Alemanha, Ir landa e 
Portugal, na África, América do 
Norte e do Sul e Austrália. 
No Brasil berilos são ocorrentes  
especialmente no estado de 
Minas Gerais.  
A Colômbia é a maior produtora 
de esmeralda do mundo. 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 UFVJM. 
Regente: Danielle Piuzana 
Autor:  Nathan Mauricio Alves  Abrantes 

Alguns são considerados como 
gemas p rec iosas , também 
apresentam variações de cores 

USO: Este mineral é usado como 
gema dada sua beleza e também 
como fonte do Berilo, utilizado para 
programas nucleares, aeroespaciais. 
 

MORGANITA 

ÁGUA-
MARINHA 

HELIODORO 

ESMERALDA GOSHENITA 

Cristal de água marinha, Medina. 113 
mm de altura 

 





 

 
 

 

 

  Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Laize Cristina Rossini. 

Naturalmente com coloração 
azul, porém varia entre o 
verde, incolor e castanho. 

Cianita 
Al2SiO3 
Classe: silicatos 

Muito conhecida também por 
aqueles que acreditam no poder das 
pedras, pois acredita-se que cada 
variedade de cor do mineral tem 
um poder, como a cianita preta, 
também conhecida como vassoura 
de bruxa, que tem o poder de 
proteção e limpeza energética. Já a 
cianita azul, tem o poder da 
proteção divina, por oferecer a 
comunicação com seres angelicais 
(em especial o Arcanjo Miguel). 

 

USO COR 
Fabricação de peças de 
cerâmica, refratários, na 
indústria elétrica e como 
pedra preciosa. 
 

OCORRÊNCIA 

CURIOSIDADE 



Uso: 

 

 

Classe: Silicatos Locais de ocorrência: 
 

•  Brasil detém 15% da pordução 
mundial de crisotilo; 

Atualmente, apenas a Mina de 
Cana Brava, localizada no 

município de Minaçu, nordeste de 
Goiás, está em atividade. Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 

UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor:  Salomão Cântares Lopes Monteiro 

Variedades do 
mineral: 

 
O crisótilo varia, em termos de 
cor, de branco-cinza a amarelo 
dourado e verde. Possui dureza 
2.5 a 3. 

Curiosidades: 
 
 

CRISOTILO 

Cimento e amianto 

 
adornos 

 

Mg3(Si2O5)(OH)4 
As fibras podem oferecer 
riscos à saúde em maior ou 
menor grau quando inaladas 

Quanto às fibras de amianto (também 
chamado asbesto) são reconhecidamente 
cancerígenas... 



 

A granada é utilizado 
em gemas,  abrasivos, 
joias, filtragem de 
água e jato de corte.  

 
Mineral Granada 

Classe: Silicato  
 
 

Ocorrência: 
 

 

Turma Fundamentos de Geologia: 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Lídia Aparecida Ribeiro Pinto 

 O mineral Granada é um grupo de  
diferentes minerais coloridos com 
estrutura   cristalina similar e 
composição química  semelhantes. 

Curiosidades: 
 

A granada tem força energizam-te e 
protege em situações de perigo. 
Muito apreciada desde os tempos da 
Antiguidade, era considerada como 
“Pedra da Luz”. 

 
A3B2(SiO4)3x(OH)4x;A=Ca,Fe²+,Mg,Mn²+;B=Al, 
         Cr³,Fe³+,Mn³+Ti,V³+,Zr 

  Localidade: 

Variedades do Mineral: 
   
  Granada Almandina 
  Granada Andradita 
  Granada Espessartita 
  Granada Grossulária 
  Granada Piropo 
  Granada Rodolita 
  Granada Uvarovita 
 

Uso: 

   Rocha Metamórfica: 

 Composição Química: 



Uso: 

Locais de  ocorrência: 
Solos formados em climas 

tropicais e úmidos 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Rayane Nobre 

Variedades do mineral: 
A Montmorilonita é um 
argilomiral com variações de 
cores:  

Montmorilonita 

Classe: Silicatos 
Filossilicatos 

A Montmorilonita 
é formada 

principalmente por 
intemperismo em 

rochas 
sedimentares.   

 Curiosidades: 
 

 As argilas são 
usadas  de acordo 

com sua plasticidade 
quando misturas com 

água. 
Argilas mais finas são 

usadas para a fabricação 
de tijolos e telhas,  a 

montmorilonita por ser 
muito plástica não pode         

ser usada.  



Muscovita 
KAl2Si3AlO10(OH,F)2  

 
 Filossilicatos 

Dureza:	2	a	2,5	

Ígnea	

Formadora	de	outras	rochas.	Ex:	
Granito	

Cor:	Incolor,	transparente	

Clivagem	Perfeita	

Ocorre em 
rochas ígnea, 
metamórfica e 

sedimentar 

Presente	em	
muitos	Cpos	de	

rocha	que	
ocorrem	no	

mundo	inteiro		

Uso:	

A Muscovita recebeu esta 
denominação devido ao nome 
popular do mineral: “Vidro da 
Moscóvia”, pois era usado 
como vidro na antiga Rússia 
(Moscóvia). 

Curiosidades:	

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente Danielle Piuzana 
Autor: Luis Felipe Alves Matos 



 
 
 
 
 

Talco 
SILICATO/ FILOSSILICATO 

 
 

ONDE ENCONTRAR? 

O TALCO ESTÁ PRESENTE EM ROCHAS METAMORFICAS 
COMO A PEDRA SABÃO, POR EXEMPLO. 

PARA QUE SERVE? 

31,89% 

63,36% 

4,75% 

MgO 

SiO2 

H2O 

O BRASIL É UM DOS 
PRINCIPAIS 

PRODUTORES DE TALCO 
NO MUNDO! 

VOCÊ SABIA? 

É O PRINCIPAL INGREDIENTE DA SOMBRA 
DE OLHO E ESTÁ PRESENTE  TAMBÉM 

NOS “BLUSHES”, PANCAKES, 
DESODORANTES E HIDRATANTES 

 QUE VOCÊ USA! 

PODE SER RISCADO 
COM A UNHA 

DEVIDO SUA BAIXA 
DUREZA (=1). 

Turma	Fundamentos	de	Geologia	1-2017	UFVJM	
Regente:	Danielle	Piuzana	
Autor:	Maysa	Silveira	Queiroz	
	
	



USO: 

Fabricação  
de jóias 

As pedras mais valiosas 
do topázio são as 

amarelas e laranjas 

CURIOSIDADES: 

Al2SiO4(OH,F)2 

        Silicato 

 
Em Ouro Preto: 

Topázio Imperial  

Turma Fundamentos de Geologia 
1-2017 UFVJM. Regente: Danielle 
Piuzana 
Autor: Julielem Caroline Souza. 

Variedades: 

Produção mundial: 

Indústria de refratários 



Uso do Mineral  
 

  

 

Locais de ocorrência 
 
 

 
 

 
 

 
 

Turma Fundamentos de Geologia 1-2017 
UFVJM. Regente: Danielle Piuzana 
Autor: Pablo Civatt 

Variedades do mineral* 
 
 

Curiosidades: 
 

TURMALINA 

EUA: Califórnia  

Brasil: Estados de  
MG, PB e RN 

África: Nigéria, Moçambique, Zâmbia, 
Madagascar, Namíbia, Tanzânia e 
Quênia 
 
Ásia: Afeganistão e Sri 
Lanka 

  

Dravita Elbaíta 

 Shorlita 

Indicolita Rubelita 

Classe: Silicatos/Ciclosilicatos 

Pingentes Talismã natural 

Tratamento médico 

A turmalina Paraíba, muitas vezes possui um preço maior 
que o do Diamante, por se tratar de uma pedra preciosa 
encontrada em apenas cinco minas em todo mundo. 

Quando um casal completa 16 anos de 
união, comemora-se as Bodas de Turmalina 



Vermiculita 
Classe: Silicatos                        

 Siderurgia 

    Agricultura 

Construção    
Civil 

       Indústria   
Automobilística 

	
*Ligas de aço e 

ferro líquido. 

*Fertilização e 
condicionamento 

do solo. 

*pastilhas de freio  e 
coberturas de 
escapamento. 

*Isolamento 
acústico e térmico 

*Produção no Brasil: 

  * Países de maior produção mundial  

	
 
•  O nome vermiculita origina-se do 

latim vermiculus, que significa 
pequeno verme e se deve ao 

mineral expandir-se sob 
aquecimento (+ de 1000 ºC) 

fazendo suas partículas 
movimentarem-se de forma 

semelhante aos vermes. 
 

            África do sul                Rússia 				EUA Espanha 

* Paraíba (8%) 

* Pernambuco (6%) 

* Bahia (6%) 
* Goiás (80%) 

Mina São Luiz de Montes Belos  -  Terceira maior mina de vermiculita do 
mundo 
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