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Noções Básicas para a Classificação de 
Minerais e Rochas

Tema 4- Mineralogia : Composição, Estrutura 
Interna, Simetria e Classificação

Aula baseada nos slides da  Profa. Dra Tamar M.B. Galembeck e Prof. Dr. Joaquim Silva Simão

Composição e Simetria 

• No estudo dos minerais, um dos aspectos que mais chama a atenção é
a presença de sólidos geométricos com faces  e formas 
características.

Quartzo

Turmalina

Topázio

Albita

• Para o ser humano,  à simetria associa-se a beleza.
• Feições simétricas são mais atrativas do que as assimétricas.

Moeda de 1 Euro, Itália

Schema delle proporzione del corpo umano –
Leonardo da Vinci, 1452-1519.

• Simetrias bilaterais são comuns na arquitetura de 
muitos povos e culturas.

Taj Mahal, Índia

J. Paul Getty, Museuum, CA, EUA.

Por volta de 1784, o mineralogista francês, Abbé Haüy, observou 
que ao deixar cair um cristal de calcita, ele reproduzia 
fragmentos com mesma forma geométrica (romboedros).

Esta passou a ser uma das 
evidências mais contundente de 
que os minerais  possuíam 
estrutura interna regular e 
ordenada.

Posteriormente, em 1912, Max von Lauee,  demonstrou por meio de 
raios x, a existência da estrutura interna dos minerais
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• A característica fundamental de um mineral é de ser uma substância 
cristalina, ou seja ser constituído por um agrupamento de partículas 
(átomos, íons ou moléculas) que se arranjam segundo um padrão 
regular.

• Mineral é constituído por um grande número  de diminutas unidades de arranjo 
cristalino, que vão se agrupando definindo uma forma cristalina.

• Estas unidades são denominadas de celas unitárias, e são consideradas as 
menores unidades básicas da estrutura cristalina.

• As celas unitárias são caracterizadas de modo que cada nó representa um 
arranjo de partículas  idêntico que por translação vai se repetido 
indefinidamente.

Os planos que, na estrutura cristalina, contenham o 
maior número de nós, são os que com maior frequência 
podem constituir faces cristalinas
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Retículos de Bravais
• Para constituir a estrutura cristalina é necessário e 

suficiente 14 retículos espaciais denominados, 
retículos de Bravais. 

Retículos de Bravais

A Simetria Cristalina
• Como os cristais são formados pela repetição de celas elementares, de 

3 dimensões, as faces resultantes serão resultado da maneira com que 
as celas são empilhadas e sua repetição no espaço. 

• Pode-se obter diferentes formas cristalinas, aplicando-se elementos de 
simetria: eixos de rotação, planos de reflexão e centros de simetria, 
isoladamente ou combinando-os.

E6= 60o

Forma aberta onde as faces se cortam segundo arestas paralelas, 
todas a um mesmo eixo.

PRISMAS:

São formas compostas por 3, 4, 6, 8 ou 12 faces.
Temos 7 tipos de bases de prismas: rombico, triangular, 

ditriangular, quadrada, diquadrada, hexagonal e dihexagonal

Prisma rombico
Prisma trigonal Prisma ditrigonal

PRISMAS:

Prisma tetragonal
Prisma ditetragonal Prisma hexagonal

Prisma dihexagonal
PIRÂMIDES:
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BIPIRÂMIDES:
Forma Fechada

BIPIRÂMIDES:
Forma Fechada

Bipirâmide
hexagonalPirâmide hexagonal Combinação de prisma 

hexagonal com bipirâmide
hexagonal

Combinação de Formas

Tendo em consideração que a estrutura interna de qualquer substância 
cristalina é constante e que as faces do cristal estão relacionadas com a 
estrutura, deve existir entre elas uma relação definida.

Nicolaus Steno

“Em todos os cristais de uma mesma substância os 
ângulos formados por faces correspondentes são 
sempre os mesmos.”

Essa relação é traduzida pela:

Lei da constância dos ângulos, ou Lei de Steno (1638-1686)

que diz que:

“Em todos os cristais de uma mesma 
substância os ângulos formados por faces 
correspondentes são sempre os mesmos.”

Cristais de Quartzo

Cristais de Quartzo
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Formas desenvolvidas igualmente nas três direções do espaço. 

2- Tennantita: (Cu,Fe)12 As4S13

Tetraedro
Octaedro

1- Fluorita: CaF2

Cubos

4- Espessartita: Mn3Al2(SiO4)3

Hexaoctaedro

SISTEMA  ISOMÉTRICO

Ex.: cúbica, tetraédrica, octaédrica, dodecaédrica, piritoédrica, 
leucitoédrica, trapezoédrica, giroédrica. 

1,5,6: www.fabreminerals.com
2, 3, 4: www.web mineral.com
7: z.about.com

Octaedro

5- Pirita: FeS2

Piritoedro

6- Pirita: FeS2

3- Diamante: C

7- Grossulária:
Ca3Al2(SiO4)3

Dodecaedro

SISTEMA HEXAGONAL

Prisma e piramide hexagonais

1- Berilo-Água marinha:
Be3Al2 (Si6O18)

Ex.: pirâmide hexagonal, prismas hexagonais, trapezoedro hexagonal, pinacóides.
PiramidesPiramides hexagonais e hexagonais e pinacpinacóóidesides

2

3

2,4- Apatitas: Ca5(F,Cl,OH)(PO4)31,2,,4: www.fabreminerals.com
3: aulas prof. Joaquim Silva Simão

Trapezoedro hexagonal4

3- Quartzo: SiO2

SISTEMA TRIGONAL
Ex.: bipirâmide trigonal, bipirâmide ditrigonal, piramide trigonal, romboedro, 

escalenoedro trigonal; trapezoedro trigonal.

1,4,5- Turmalina: (Na,Ca) (Mg,Fe2+,Fe3+,Al, Li)
Al6 (BO3)3 Si6O18 (OH)4

2, 3- Rodocrositas: MnCO3
2

4

1

3

6- Calcita: CaCO3

Prisma Trigonal

Prisma Trigonal

Escalenoedro Trigonal

Romboedro

Romboedro

1,2,3,4,5: www.fabreminerals.com
6: aulas Joaquim
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Prisma  e Piramide Trigonal

Ex.: bipirâmide ditetragonal, pirâmide tetragonal, prismas tetragonais, trapezoedro
tetragonal, escalenoedro tetragonal, biesfenóide tetragonal. 

SISTEMA TETRAGONAL

1- Zircão: ZrSiO4 2- Wulfenita: PbMoO4

Prisma e piramide tetrag. Pirâmide tetrag. e pédio
Prisma tetraganal

3- Vesuvianita: Ca10(Mg,Fe)2
Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Prismas, piramide tetrag e pinacóide

5- Wiluita: variedd vesuvianita

Piramides tetrag.

4- Cassiterita: SnO2

Prisma ditetragonal

1,2,3,4,5,7: www.webmineral
6: www.fabreminerals.com

6- Scheelita:CaWO4

Bipiramide tetragonal

7- Torita: ThSiO4

Grupamento geralGrupamento geral
Mineral individualMineral individual

1- Topázio: Al2(SiO4)(F,OH)2

Prismas, piramide e pinacóide basal

SISTEMA ORTORROMBICO

2,3- Barita: BaSO4

4- Enxofre: S

Prismas e pinacóide basal

2

3

Prismas e pinacóide basal: configuração em losango

4

Prisma, piramide e pinacóide basal

1,2,3,4: www.fabreminerals.com

Grupamento geralGrupamento geral
Mineral individualMineral individual

Ex.: prismas monoclínicos, pinacóides, esfenóide monoclínico
SISTEMA MONOCLÍNICO

Pinacóides

1- Diopsídio: CaMg(Si2O6)

Prisma e pinacóides basal e lateral

2- Diopsídio: CaMg(Si2O6)

Prismas e pinacóides basal, lateral e frontal

3- Espodumenio/Kunzita: LiAl(Si2O6)

Pinacóides lateral e frontal

5- Tremolita: Ca2Mg5(Si8O22)(OH)24- Natrolita: Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2

Prismas e pinacóides lateral e frontal

1,2,3,5: www.fabreminerals.com
4:www.webmineral

Grupamento geralGrupamento geral
Mineral individualMineral individual
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1- Babingtonita: Ca2(Fe
2,Mn)Fe3Si5O14(OH)

Pinacóides (Triclínico) SISTEMA TRICLÍNICO

Ex.: pinacóides e pédios

2- Microclínio/Amazonita: K(AlSi3O8)

3- Ortoclásio: K(AlSi3O8)

4- Ambligonita: LiAlFPO4

Pinacóides (Triclínico)

Pinacóides (Triclínico)Pinacóides (Triclínico)

1,2,3,4: www.fabreminerals.com

Grupamento geralGrupamento geral
Mineral individualMineral individual

Formação dos Minerais: Cristalização

• A matéria cristalina pode formar-se de diferentes maneiras:

• - a partir de uma solução
• - a partir de uma substância fundida
• - a partir de um gás

Evaporação lenta e gradual de soluções superssaturadas, depositando-se os
cristais lentamente em virtude do solvente não poder reter o soluto em
solução.

Cristalização a partir de uma solução

Tomando como exemplo uma solução de NaCl, os íons Cl- e Na+ vão-se 
agrupando conforme se separam da solução e, gradualmente, edificando um 
corpo sólido definitivo a que chamamos CRISTAL.

Os cristais também se podem formar a partir de uma solução por diminuição
dos valores de temperatura e de pressão.

Resumindo: a partir de uma solução a cristalização pode ocorrer por
evaporação lenta e gradual do solvente, por diminuição da temperatura ou 
por diminuição da pressão.

Sabe-se que a água quente dissolve maior quantidade de sal que a fria.

Diminuindo a temperatura a solução vai diminuindo podendo atingir um ponto
em que o sal em solução cristalize.

Por diminuição de pressão de uma solução saturada pode produzir-se 
superssaturação e, como consequência, por um mecanismo idêntico ao da
cristalização por evaporação, dar-se a cristalização.

Por outro lado, quanto maior for a pressão a que uma solução esteja
submetida, maior quantidade de sal ela poderá manter em solução.

Quando a temperatura é suficientemente baixa a água não pode permanecer
no estado líquido e converte-se em sólido pela cristalização em gelo.

Cristalização a  partir de uma substância fundida

As partículas que estavam livres na água e que podiam se mover em todas as 
direções, encontram-se agora sujeitas a determinadas posições e dispostas
sob uma ordem definida para formar uma massa cristalina.

A água pode ser considerada gelo fundido. 
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A formação das rochas ígneas, também se formam por processos
semelhantes por processos semelhantes ao do congelamento da água. No magma há muitos elementos dissociados. Quando o magma esfria os

diferentes íons são atraídos uns pelos outros formando "núcleos cristalinos" 
dos diferentes minerais.

A cristalização ocorre pelo transporte de íons, nas mesmas proporções em
que formam os minerais constituintes da rocha sólida resultante.

É menos frequente que as anteriores embora os princípios
fundamentais sejam idênticos.

Cristalização a partir de um gás ou vapor

Como exemplo deste modo de cristalização temos os cristais
de enxofre que se formam pelo resfriamento das fumarolas
vulcânicas = vapores carregados de enxofre (S).

Os átomos dos elementos dissociados agrupam-se lentamente 
quando se dá o arrefecimento de um gás, até formar um sólido
com uma estrutura cristalina bem definida.

Resfriamento lento do gás: formação de grandes cristais trigonais
bipiramidais de enxofre. Se o resfriamento for brusco formar-se-à um 
agregado cristalino compacto.

Além destes processos existe um outro processo importante de 
cristalização denominado Devitrificação

Porque é a forma cristalina que lhe confere maior estabilidade de 
acordo com o princípio fundamental da mecânica.

A matéria procura o mínimo de energia potencial pois um sólido é
tanto mais estável quanto menor for a sua energia potencial.

Verifica-se que o vidro, sólido e amorfo tende a desvitrificar-se, 
embora muito lentamente. É a difusão que consegue vencer a 
enorme viscosidade do meio sólido.

Por que  a matéria sólida tende a tornar-se cristalina?

A tendência para a cristalização é tão grande que consegue vencer a 
grande viscosidade do meio sólido.

Este processo é observado nos vidros vulcânicos (ex. obsidianas) e 
também nos vidros das indústrias onde se verificam, microscopicamente, a 
existência de pequenos cristais, que são como que núcleos de cristalização
(denominados cristalitos).
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Classificação dos Minerais
• Composição Química da Crosta

~99%

Maioria dos minerais observados é de Silício e Oxigênio, ou de silicatos (SiO4) e 
óxidos.

A classificação dos minerais baseada no Dana's System of Mineralogy é:
1-Elementos nativos

2-Sulfetos
3-Sulfossais

4-Óxidos e Hidróxidos)
5-Halóides (Haletos)

6-Carbonatos
7-Nitratos
8-Boratos
9-Fosfatos
10-Sulfatos

11-Tungstatos
12-Silicatos

Na classe dos Silicatos estão representados cerca de 25% de todos os 
minerais conhecidos e, aproximadamente, 40% dos minerais mais comuns.

As rochas ígneas e as rochas metamórficas são, quase exclusivamente, 
constituídas por Silicatos.

Não Silicatos

1 - Elementos Nativos

Cerca de 20 elementos se encontram como minerais sob forma não 
combinada, dizendo-se que ocorrem no estado nativo. Exemplo, 
ouro.

2 - Sulfuretos

Esta classe consiste, na maior parte, em combinações de 
vários metais com S, Te, Se e Te. A maioria dos minérios 
metálicos estão nesta classe. Exemplo, Galena, PbS.

Pirita

3 - Sulfossais

Os minerais de compostos de chumbo, cobre ou prata em 
combinação com enxofre e antimônio, arsênio ou bismuto são 
incluidos na classe dos sulfossais. 

Exemplo: Tetraedrita (Cu9Fe3Sb4S13)

4 - Óxidos

a) Óxidos simples e múltiplos. Os minerais desta classe contêm um metal 
em combinação com o oxigênio. Exemplo, hematita, Fe2O3.

b) Hidróxidos. Os óxidos contendo água ou hidróxila (OH-), como radical 
importante, estão incluídos nesta classe. Exemplo. Brucita, Mg(OH)2.
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5 – Halóides, Haletos ou Halogenetos

Esta classe inclui os cloretos, fluoretos, brometos e iodetos naturais. 
Exemplo, fluorita, CaF2.

6 - Carbonatos

Nesta classe, estão os minerais, cujas fórmulas incluem o radical carbonato, 
CO3. Exemplo, calcita, CaCO3.

7 - Nitratos

Incluem-se nesta classe os minerais que podem ser considerados sais do 
ácido nítrico e contêm o radical NO3. Exemplo, salitre, KNO3.

8 - Boratos

Os boratos contêm o grupo BO3. Exemplo, bórax Na2B4O7.10H2O.

9 - Fosfatos

Estão incluídos nesta classe os minerais, cujas fórmulas contêm o radical 
PO4. Exemplo, apatita Ca5(F,Cl)-(PO4)3.

10 - Sulfatos

Estão nesta classe os minerais cujas fórmulas incluem o 
radical sulfato SO4. Exemplo, Gipso CaSO4.
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11 - Tungstatos

Os poucos minerais que estão incluídos nesta classe têm o radical 
tungstato, WO4, nas suas fórmulas. Exemplo, scheelita, CaWO4.

12 - Silicatos
Os silicatos formam a classe química mais importante entre os 
minerais.

Contém vários elementos, dos quais os mais comuns são o sódio, o 
potássio, o cálcio, o magnésio, o alumínio e o ferro, em combinação 
com o silício e o oxigênio, formando frequentemente estruturas 
químicas muito complexas.

• Silicatos são subdivididos baseados no tipo de polimerização dos 
tetraedros de (SiO)4-4 .

• Cada tetraedro possui 4 cargas negativas. Para neutralizar essa carga, 
ligam-se a outros tetraedros ou elementos químicos (cátions).

Os principais cátions a se ligarem aos tetraedros são aqueles dos 
elementos das grupos 1ª e 2ª e dos metais de transição. 

Vantagens da Classificação Adotada

• A sistemática de classificação dos minerais, baseada no grupo 
aniônico é apropriada uma vez que, minerais pertencentes a um 
mesmo grupo possuem propriedades físicas e químicas 
semelhantes (ex. Carbonatos, sulfatos, etc)

• Isso não acontece se os minerais fossem classificados segundo 
seu conteúdo catiônico (ex minerais de Fe, de Mg, etc)

Nomenclatura dos Minerais

A descrição cuidadosa e identificação dos minerais requer 
frequentemente técnicas especializadas como as análises químicas, 
medições das propriedades físicas (peso específico, etc,)
propriedades ópticas e parâmetros dos raios X (relacionados com a 
estrutura atômica dos minerais), etc..

O Glossário das Espécies Minerais, publicado em 1991 por Michael 
Fleischer, incluia uma lista internacional de nomes recomendados 
para quase 3500 minerais.

No entanto os nomes dos minerais não ficaram estabelecidos através 
de um modo científico análogo.

Aos minerais podem ser dados nomes tendo como base algumas
propriedades físicas ou aspectos químicos, locais, figuras públicas, 
um mineralogista ou qualquer outro parâmetro considerado.
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Albita (NaAlSi3O8) do latim albus (branco), em 
alusão à sua cor.

Rodonita (MnSiO3) do grego rhodon (uma rosa), uma 
alusão à sua cor rosa característica.

Cromita (FeCr2O4) devido à presença de uma grande quantidade 
de cromo no mineral.

Magnetita (Fe3O4) devido às suas propriedades magnéticas.

Franklinita (ZnFe2O4) localidade de Franklin, New Jersey, onde 
ele existe como o mineral de zinco dominante.

• Brasilianita - (NaAl3(PO4)2(OH)4 – Homenagem ao ...
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Aragonita (CaCO3) de Aragon na Espanha.
Silimanita (Al2SiO5) do Professor Benjamin Silliman
da Universidade de Yale (1779-1864).

Andradita, uma granada, de José Bonifácio de Andrada e Silva.

Último slide!

Considerações Finais

• Há ainda minerais conhecidos a muito tempo e cuja nomenclatura 
é consagrada , que não seguem as “regras” apresentadas: Ex. 
Quartzo: SiO2, galena: PbS, etc.

• Observar que em português, os minerais tem terminação “ita”
(ex. Dolomita) e as rochas “ito” (ex. Dolomito)


