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4.0.0. COMPONENTES MATERIAIS DA CROSTA TERRESTRE.  
 
Rochas e minerais que são componentes fundamentais do manto e crosta terrestre  
constituem  o registo dos processos geológicos  passados. A mineralogia, ou estudo dos 
minerais e a petrologia ou estudo das rochas, são dois importantes ramos de geologia que 
permitem interpretar em termos fisicoquímicos os processos terrestres endógenos e exógenos 
ocorridos a escala da historia da Terra.  
 
4.1.0 MINERAIS 
Actualmente são conhecidos cerca de 3000 minerais contendo todos os elementos químicos 
componentes do Globo. 
Definimos como mineral uma fase cristalina (um elemento ou um composto químico, 
homogéneo de ponto de vista fisicoquímico) resultante dos processos geológicos. Um cristal 
é um sólido homogéneo organizado em escala atómica e definido pela sua composição 
química. 
A cristalização a partir do magma constitui a forma primária da formação dos minerais. São 
associadas a este etapa as fases minerais formadas a partir dos gazes e fluidos libertados do 
magma. 
A maior parte destes minerais é quimicamente instável em condições de superfície 
(hipergénicas) quando expostos a contacto com atmosfera e água. 
O decaimento destes minerais conduz a redistribuição dos elementos químicos entre novas 
fases que definimos como neoformadas. 
As rochas crustais podem passar por processos de metamorfismo sendo sujeitas à 
temperaturas e pressões elevadas. A recristalização nestas  condições dará origem a novos 
minerais de domínio metamórfico se o processo decorre em sistema fechado, ou de domínio 
metasomático se ocorreu a introdução das novas substâncias. 
 

4.1.1. Simetria dos cristais e sua estrutura interna 

 
Todos os cristais possuem simetria  mesmo que isto não seja sempre evidente, pois somente 
em condições favoráveis desenvolvem formas externas regulares. A simetria do cristal 
exprime-se sobretudo em constância dos ângulos interfaciais, ou melhor dizendo, na 
constância dos ângulos (fig.11) entre as normais  das determinadas faces dum cristal - facto 
posto em evidência pelo monge benedictino Nicolaus Steno (Stensen) nos finais do século 
XVII. Milhares de medições executadas por cientistas nos dezenios a seguir da descoberta do 
Steno, conduziram à conclusão que os cristais de todas substâncias podem ser classificados 
em sete sistemas de simetria. Cada um  dos 7 sistemas ficou caracterizado por um eixo ou 
conjunto dos eixos de simetria1, como indica a tabela 4. 
                                                 
1 Eixo de simetria é a linha imaginária  que constitui o eixo  do cristal de maneira  que a sua 
rotação de 360º conduz-o 2,3,4 ou 6 vezes a  orientação idêntica 
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Fig.15  Constância de ângulos entre normais as faces do cristal de quartzo 

 
Sistema Eixo(s) de simetria 
cúbico 4 eixos triplos 

tetragonal 1 eixo quadruplo 
hexagonal 1 eixo sextuplo 

trigonal 1 eixo triplo 
ortorrômbico 3 eixos duplos 
monoclínico 1 eixo duplo 

triclínico sem eixos 
 

Tabela 4 .  Sete sistemas de simetria e seus elementos principais 
 
Estes sete sistemas foram seguidamente subdivididos em 32 classes, de acordo com a 
presença ou ausência dos demais elementos de simetria : centros e planos de  simetria. 
A investigação das relações entre simetria  externa e estrutura dos sólidos  foi iniciada no 
inicio de século passado pelo naturalista francês René Haüy que, submeteu vários minerais 
aos testes   que consistiam em progressivamente diminuir o tamanho  dos cristais, de acordo 
com os planos de clivagem. As experiências resultavam invariavelmente em obtenção   dum 
paralepípedo regular cada vez menor mas  sempre idêntico para dada espécie mineral p.ex. 
romboedros de calcite,  cubos de galena ou paralepípedos obliquos de feldspato. Estes 
paralepípedos receberam o nome de núcleos primitivos. Desenvolvendo este raciocínio, Haüy  
chegou à conclusão que a perfeição de forma e simetria que os cristais e núcleos primitivos 
possuíam, reflectia a estrutura interna do sólido em que  o repetição  tridimensional dum 
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motivo estrutural (molécula subtrativa  seg. Haüy) controlava o crescimento de cristal. Cerca 
de meio século depois, August Bravais desenvolveu as ideias do seu compatriota propondo a 
chamada teoria das moléculas poliédricas que pode resumir-se à três pontos: 
1º A molécula constituinte (molécula subtrativa de Haüy )  não preenche totalmente o espaço. 
2º Essa molécula tem a simetria dum poliedro 
3º A distribuição das moléculas poliédricas obedece à um esquema triperiódico, designado por 
rede cristalográfica. 
De acordo com este principio, a rede cristalina é definida (fig. 16) quando são conhecidas as 
três distâncias de translação  a,b,c dum ponto material (ou três períodos de identicidade) em 
três direcções de espaço descrito por sistema de 3 eixos x, y, z  e os ângulos  α,  β,  γ  entre 
estes eixos.  
O paralepípedo resultante da conjugação destes seis parâmetros da rede pode tomar 7 formas 
diferentes correspondentes aos sistemas cristalográficos descritos no ponto precedente. As 
relações entre os parâmetros da rede  nos sete sistemas  resume a tabela 5. 
 

 

Sistema ângulos entre eixos x,y,z Períodos de translação 
cúbico (regular) α = β = γ = 90ο a = b = c 

tetragonal α = β = γ = 90ο a = b ≠ c 
hexagonal α = β = 90; γ = 120 a = b ≠  c 

trigonal α = β = 90; γ = 120 

α = β = γ ≠   90ο 

a = b ≠  c 
a = b = c 

ortorrômbico α = β = γ = 90ο  a ≠  b ≠  c 
monoclínico α = γ = 90ο ; β ≠   90ο a ≠  b ≠  c 

triclínico α ≠   β ≠   γ ≠  90ο a ≠  b ≠  c 
 

Tabela 5 . Relações entre parâmetros de malha dos sete sistemas de simetria  
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Fig.16  Rede espacial cristalográfica é obtida através da translação dos nós ou pontos materiais em 
três direcções.   Estão assinalados 6 parâmetros da rede, 6 tipos da malha elementar (célula unitária) 

e de paralepípedo resultante 

 

 

 Tomando em consideração a possibilidade de os nós da rede cristalina existirem nas faces de 

paralepípedos, Bravais distingiu ainda os  4 modos  de rede (fig.17).  
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Fig.17  Sete tipos fundamentais das malhas de modo primitivo e três modos derivados obtidos pela 
adição dos nós da rede entre os vértices do paralepípedo. 

 

4.1.2 Difracção dos raios X nos cristais 
 
 A essência dos trabalhos teóricos de Haüy e Bravais foi confirmada experimentalmente  no 
inicio deste século pela aplicação dos raios X para o estudo de cristais. O comprimento de 
onda dos raios X (décimos de nm) sendo comparável com os espaçamentos entre os pontos 
materiais da rede cristalográfica que são os  átomos e iões, satisfaz a condição necessária 
para a ocorrência do fenómeno de difracção nestes pontos. A radiação de Roentgen de 
definida frequência incidindo na superfície  dum mineral provoca a vibração dos eléctrons dos 
átomos da rede cristalina, que tornam-se emissores de ondas secundarias de mesma 
frequência  e que por sua vez serão sujeitos a difracção. Se o cristal atravessado por feixe de 
raios X estiver imóvel a imagem produzida num filme colocado de lado oposta será como 
mostra a fig.18. 
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Fig.18  Difracção do feixe paralelo dos raios X no cristal de calcite irradiado paralelamente ao 
eixo Z. De acordo com o método de v. Laue,  o cristal permanece imóvel durante a irradiação, 

sendo fixo o ângulo de incidência  q do feixe. A disposição dos pontos na imagem permite 
definir a simetria do cristal. 

 

Por causa da utilização da radiação não monocromática, o método de von Laue, se muito útil 
para determinação da simetria do cristal não permite  medir os espaçamentos entre os 
elementos da rede que provocam  a difracção dos raios X.  A aplicação da radiação X 
monocromatizada, incidente sob ângulos variáveis (fig.19) tornou possível formular 
matematicamente o principio de difracção2. O raio reflectido pela serie dos planos estruturais 
ressurgirá somente com a definida intensidade se o ângulo de incidência q permitir o reforço 
das ondas. O reforço de ondas pela interferência pode ocorrer  unicamente quando a 
diferença de percurso  (retardamento) entre os raios reflectidos pelos dois planos vizinhos  
estiver igual  ao múltiplo integral do comprimento de onda λ da radiação. 

    

Esta relação è expressa pela equação de Bragg: 
 

   

n λ = 2 d sen θ  

sendo: 
n- numero integral  d - distância entre os planos estruturais    
  paralelos 

λ  - comprimento de onda θ  - ângulo de reflexão/incidência correspodente a 
reforço da onda difractada 

                                                 
2 A primeira investigação das estruturas cristalinas com raios X monocromatizados  
incidentes sob ângulos variáveis, que conduziu a expressão matemática do fenómeno foi 
feita por W.H. e W.L. Bragg (pai e filho respectivamente), o que lhes valeu o prémio Nobel de 
física em 1915. 
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Fig.19 Reflecção dos  raios X  nos planos reticulares paralelos conduz à difracção da radiação. 

θ  - ângulo de incidência e reflexão ; d - distância entre planos reticulares 
 

 

Todas as distâncias interplanares que caracterizam a estrutura dum mineral poderão ser 
determinadas pela análise dos reflexos correspondentes no intervalo 0 - 90º. O método da 
difracção dos raios X (DRX) possui algumas variantes e é uma das ferramentas básicas da 
mineralogia moderna. Revela-se p.ex muito útil no estudo das substâncias minerais cujos 
cristais submicroscópicos (argilas) que não podem ser determinados por  métodos de 
observação em radiação de maior comprimento de onda e por conseguinte de resolução 
espacial mais baixa. Os reflexos interplanares da grande parte de substâncias minerais são 
catalogados, portanto a identificação dum mineral sobretudo quando separado fisicamente dos 
outros, não acarreta grandes dificuldades. 
 

4.1.3.  Tipos de ligações no estado sólido e seu carácter nos cristais 
De acordo com as inferências da estrutura dos cristais  confirmadas pela DRX concluiu-se que 
os sólidos cristalinos devem a sua regularidade morfológica à repetição periódica no espaço, 
dum motivo geométrico definido por pontos materiais tais como iões e átomos. A coesão física 
dos sólidos indica que estes elementos da estrutura cristalina estão unidos pelas forças que 
definimos como ligações. A diversidade das propriedades físicas dos materiais que 
encontramos na superfície terrestre, resulta da diferente natureza e força das ligações. 
Embora na realidade a interacção entre dois átomos/iões na rede cristalina do sólido implica  
mais que um mecanismo de ligação, trataremos estes mecanismos separadamente afim da 
melhor compreensão do fenómeno. 
 

4.1.3.1. Ligações iónicas  
Consideremos à título de exemplo  o mineral halite, NaCl (fig.20). Os dois elementos químicos 
que formam esta  substância familiar à todos, diferem muito entre si em electronegatividade3: 
Na - 0.9 eV e Cl - 3.2 eV. 
                                                 
3Electronegatividade (medida em Ev) expressa a capacidade do átomo componente duma 
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Fig.20 Estrutura de halite, com poliedro de coordenação (octaedro) marcado 

 

 

O encontro de dois átomos resultará em passagem dum eléctron de valência do sódio para 
cloro e em resultado ambos os iões adquirirão as configurações electrónicas do mais próximo 
gás nobre  (Ne e Ar respectivamente). Os dois iões atrair-se-ão mutuamente pelas forças 
electrostáticas, que denominam-se ligação iónica. O comprimento  desta ligação  é igual à 
soma dos dois raios iónicos4. Como regra geral os aniões possuem raios iónicos maiores de 
que os catiões e os raios destes últimos decrescem de esquerda para direita do sistema 
periódico. 
 Muitas das estruturas cristalinas que resultam das ligações iónicas podem ser visualizadas 
como infinita sequência dos grandes aniões com os catiões a preencher os espaços vagos 
entre eles. 
 

4.1.3.2 Ligações covalentes 
Varias substâncias exibem fortes ligações entre átomos de mesma ou de muito semelhante 
electronegatividade, o que lhes garante grande resistência mecânica e dureza eg. C 
(diamante, fig.21), SiC, WC. 

                                                                                                                                            
molécula ou cristal de atrair um eléctron suplementar   
4 O raio iónico num cristal representa a distância de aproximação efectiva entre dois iões 
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Fig. 21  Estrutura do diamante a) agrupamento de teraedros b) e esquema da ligação 

covalente 
 

Em contraste com a iónica, ligação covalente possui carácter dirigido e funciona através do 
compartilhamento dos electrões impares entre dois átomos vizinhos. A junção dos dois orbitais 
ocupados por um eléctron resulta em aparecimento dum orbital molecular que permite a   
circulação dos electrões  entre dois átomos. A dupla dos electrões compartilhados possui a 
energia total mais  baixa de que a soma das energias dos electrões  em estado individual o 
que garante  estabilidade ao sistema. 
 
4.1.3.3. Ligações metálicas 
Tal como as iónicas não são dirigidas e podem ser visualizadas como arranjo tridimensional 
dos catiões envoltos no fluido dos electrões de valência. Ex. metais, grafite, sulfuretos dos 
metais. As ligações metálicas não são dirigidas pois  os livres electrões de valência  não 
podem ser atribuídos a nenhum átomo especifico.  
 
4.1.3.4 Ligações de van der Waals 
Em muitas substâncias cristalinas  os agrupamentos dos átomos unidos por ligações 
covalentes ligam-se entre si por meio das forças muito mais (10 - 100 vezes) fracas. Estas 
forças derivam-se fundamentalmente da não homogénea distribuição temporal da carga 
eléctrica dos átomos. Os dipolos  resultantes deste processo passarão a atrair-se  garantindo 
a coesão (embora fraca) do sólido. Este tipo de ligações chamado de Van der Waals do nome 
do seu descobridor opera por exemplo nas estruturas da  maior parte  dos compostos 
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orgânicos cristalinos, elementos que em condições normais de p e t  ocorrem como gazes ou 
líquidos. 
 

4.1.3.5  Outros tipos das interacções atómicas e moleculares 
 
 interacção ião - dipolo 
Muitas substâncias hidratam-se e/ou dissolvem  em água por causa da interacção com as 
moléculas de água. A molécula de H2O embora esteja eléctricamente  neutra  possui a carga 
eléctrica distribuída assimetricamente e dai resultante momento dipolar. Isto permite que os 
catiões das redes cristalinas atraiam mais o polo negativo (O) e os aniões o polo positivo (H) 
da molécula de água . 
  
Interacção dipolo-dipolo (ponte de hidrogénio) 
O exemplo mais espectacular desta interacção é a atracção do hidrogénio pelo oxigénio 
pertencentes as  duas moléculas de água ou gelo. Durante o derretimento do gelo somente 
uma parte destas ligações é rompida o que dá a água as únicas propriedades em termos de 
viscosidade, tensão superficial e ponto de ebulição. Ponte de hidrogénio  assegura a coesão 
entre as camadas estruturais p.ex de caulinite e as cadeias estruturais duplas de goetite. 
Possui importância fundamental para grande parte dos processos biológicos, controlando o 
arranjo das cadeias dos polipeptídeos  e ligação dos duplos hélices de DNA. 
 

4.1.4. Ligações nos minerais 
A maior parte dos compostos químicos que encontramos na natureza em forma de minerais 
são formados pelos elementos cujas propriedades situam-se entre dois  extremos que 
determinam  seja a ligação iónica (grande diferença de electronegatividade), seja ligação 
covalente (nenhuma diferença de electronegatividade). Na realidade verifica-se que em todas 
as ligações iónicas existe certa assimetria de distribuição das cargas  eléctricas devido a 
atracção culombiana exercida pelo catião sobre os orbitais de anião. Portanto a ligação iónica 
ideal nunca vai se verificar em natureza, pois graças a este fenómeno que denominamos 
como polarização iónica, sempre em grau maior ou menor existirá o compartilhamento dos 
electrões (covalência) entre iões visinhos. Os mais polarizntes são os catiões de grande carga 
positiva e pequeno raio iónico - duas propriedades que possibilitam maior aproximação ao 
anião.  
A expressão numérica deste fenómeno é o potencial iónico I,  que expressamos como: 

  I= 
z
r  

sendo: z - carga eléctrica e r - raio iónico 
Os dois catiões  importantes do ponto de vista geológico, Si+4 e Al+3 são altamente 
polarizantes e por conseguinte seus compostos terão sempre carácter parcialmente covalente. 
Hoje em dia é reconhecido o carácter misto de todas as ligações que, diferem somente em 
termos da localização das áreas da máxima densidade electrónica. A fig. 22 ilustra o carácter 
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variável de ligações do oxigénio com catiões mais comuns. De acordo com  gráfico 
apresentado a ligação  Si-O que é a mais importante do ponto de vista geológico possui 
carácter em 50% iónico e 50% molecular.  

 
Fig. 22 Relação entre diferença de electronegatividade e carácter da ligação entre oxigénio e 

catiões geologicamente importantes 
 

4.1.4.1 Coordenação, número de coordenação e poliedros de coordenação no estado sólido 
 
Os raios iónicos e carga dos iões que formam a determinada malha cristalina  determinam em 
grande parte o posicionamento mutuo dos iões nesta rede. Cada um destes iões será 
acompanhado de maneira específica pelos outros, de carga oposta obedecendo as leis de 
simetria. O arranjo dos aniões em torno dos catiões definimos como a coordenação de malha 
(rede). A coordenação de rede (fig. 23) é definida pelas duas variáveis: 
 1º Número de coordenação que é o nº dos iões do sinal oposto ou átomos na 
vizinhança imediata do ião/átomo considerado. Este numero depende directamente da razão 
dos raios de anião e catião. 
 2º Esquema de coordenação (poliedro de coordenação) que é a disposição 
geométrica dos átomos/iões coordenados 
Não obstante, a polarização iónica causa  a diminuição das distâncias interiónicas ou 
interatómicas e em consequência disto podem se formar as estruturas com número de 
coordenação mais baixos de que calculados da  razão dos raios de anião e catião. Outros 
factores que determinam a configuração dos iões em poliedros são: 
- condições fisicoquímicas externas (p, t, pH) durante a formação de cristal 
- estruturas de camadas electrónicas  

- minimização de energia livre do sistema de coordenação. 
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Nº de coord.    
Rcat.

Ran.   Esquema de esferas  Poliedro de    Exemplo 
      coordenação 

 

Fig.23  Principais números e esquemas de coordenação em função de 
Rcat.

Ran.
 

 

 

4.1.5 Composição química dos minerais 
Cada mineral possui definida composição química. Para muitos, podemos exprimi-la pela 
fórmula química que expressa exactamente as relações quantitativas entre os componentes 
elementares p.ex. quartzo - SiO2 ou halite - NaCl. 
Existem todavia os minerais cuja composição química varia em certos limites por causa de 
existência das soluções sólidas. O exemplo deste tipo de mineral e o olivina, cuja fórmula 
geral (Fe,Mg)2SiO4 é intermédia entre dois polos extremos: 
 faialite - Fe2SiO4  e forsterite - Mg2SiO4 .  



  
 59 
As duas substâncias possuem o mesmo tipo de estrutura  (são isomorfas) por causa da 
identicidade da carga iónica de Fe++ e Mg++ e da semelhança dos raios iónicos  que são 0.69 
Å e 0.80 Å  respectivamente. Este fenómeno da mutua substituição dos elementos na rede 
cristalina chamamos de diadoquia ou substituição isomórfica. Dado o mesmo estado de 
valência do ferro e magnésio  no grupo de olivinas a diadoquia possui o carácter isovalente. 
Em outros minerais compostos por soluções sólidas a diadoquia pode ser heterovalente como 
é o caso da serie dos plagioclases cuja composição varia entre dois polos extremos:  
 
 albite-NaAlSi3O8  e  anortite-CaAl2Si2O8 
 
A diadoquia possibilita igualmente a incorporação das pequenas quantidades de outros 
elementos químicos que conforme o teor, chamamos de secundários ou vestigiais. Os 
elementos vestigiais (traços) podem assumir importância prática no sentido de benéfico como 
por exemplo recuperação do Gálio contido no mineral esfalerite (ZnS) ou penalizante como 
p.ex. Níquel cuja presença nas olivinas torna tóxicos os solos desenvolvidos sobre rochas 
ricas em estes minerais. Os elementos cujos clarke5 são baixos e que são diadóquicos em 
relação aos elementos comuns , muitas vezes não formam fases minerais individualizadas, 
mas permanecem em estado de dispersão cristaloquímica.  Os exemplos mais típicos são: 
dispersão de Rb nos minerais de K, Hf nos minerais de Zr e Ga nos minerais de Alumínio. 
Pelo contrário, os elementos possuindo clarke muito baixos  como é o caso do Ba, Be e Li e 
que não são diadóquicos com nenhum componente maior da crosta, podem individualizar suas 
próprias fases minerais. Os cristais dos  minerais também  contém  impurezas em outras 
formas, a saber, inclusões gasosas ou liquidas cuja análise química e isotópica pode fornecer 
dados importantes sobre as condições de  formação dos minerais. 
 

4.2.0 Classificação dos minerais 
Existem muitas maneiras de classificar  os minerais porem o critério mais comum basea-se na 
composição química, de que resulta distinção dos seguintes grupos: 
I.   Elementos 
II.  Sulfuretos 
III. Óxidos e hidróxidos 
IV. Sais halogenoides 
V.  Sais  de oxianiões (carbonatos, sulfatos, nitratos, fosfatos e silicatos) 
Esta classificação não contempla naturalmente os modos de formação dos minerais e por 
conseguinte no mesmo grupo encontram-se o diamante formado em altas temperaturas e 
pressões e grandes profundidades , seu polimorfo6 grafite formado em zonas mais próximas 
da superfície e enxofre cuja origem deve-se em grande parte à decomposição dos sulfatos na 
superfície.  
 
                                                 
5 concentração média dum elemento em crosta terrestre  
6 Mesma substância química mas de diferente estrutura cristalina 
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4.2.1  Elementos nativos 
Au  Ouro ocorre em natureza nos jazigos primários e secundários. Jazigos primários 
formam-se através da cristalização directa das soluções posmagmáticas relacionadas com 
granitos. Nos depósitos primários geralmente forma a paragénese7 com quartzo. A erosão das 
rochas liberta o ouro que concentra-se durante o transporte fluvial no fundo dos rios em forma 
de pepitas, grãos e lâminas 
Pt Platina ocorre em dois tipos de jazigos descritos acima. Contudo seu ambiente 
primário relaciona-se com rochas ultrabásicas. 
C Diamante forma-se em altas temperaturas e muito altas pressões. Os jazigos 
primários  localizam-se nas  chaminés vulcânicas preenchidas por rochas ultrabásicas, 
kimberlitos. Jazigos secundários ocorrem nos aluviões. 
 Grafite pode formar-se durante arrefecimento do magma, a partir dos compostos 
carbónicos voláteis ou transformação das substâncias carbonosas contidas nas rochas 
sujeitas ao metamorfismo térmico. 
S Enxofre. Muito comum em áreas próximas de exalações vulcânicas. Maiores 
acumulações  em jazigos formados por reducção de gesos. 
 

4.2.2 Sulfuretos 
FeS2 Existem dois polimorfos do sulfureto ferroso: pirite e marcasite. Ambos ocorrem 
praticamente em todos ambientes geológicos de magmático a sedimentar. Principal 
precipitado das nascentes hidrotermais do fundo oceânico. No meio sedimentar testemunham 
condições redutoras.Em condições de superfície muito instável, oxida-se libertando acido 
sulfúrico. 
PbS Galenite . Essencialmente hidrotermal. Principal minério de chumbo. 
ZnS Esfalerite. Essencialmente hidrotermal. 
HgS Cinabre. Essencialmente hidrotermal. 
CuFeS2  Calcopirite. Hidrotermal. Principal precipitado das nascentes hidrotermais do fundo 
oceânico. 
  

4.2.3. Compostos haloides 

São compostos do fluor, cloro, iodo e bromo com metais alcalinos e terras acalinas 
precipitados da água marinha ou lacustre durante evaporação. Existem mais de 30 minerais 
neste grupo, mas somente os abaixo indicados  tem grande importância quantitativa: 
NaCl   halite 
KCl  silvite 
4.2.4 Óxidos e hidróxidos 
Fe3O4 magnetite, forma jazigos de origem magmática e metamórfica de contacto  
Fe2O3 hematite, forma-se  nos domínios magmático, metamórfico e sedimentar, responsável 
pela coloração vermelha dos solos feralliticos e terra rossas 

                                                 
7 Conjunto de minerais formados em mesmas condições 
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FeOOH goethite, suas acumulações devem-se a oxidação e hidratação dos minerais ricos em 
ferro 
Al(OH)3 gibsite, produto terminal do decaimento dos aluminosilicatos, principal mineral 
dos bauxites 
AlOOH boemite, de mesma génese como mineral precedente 
TiO2  possui três polimorfos: rutilo, brookite e anatasio. São conhecidos dos 
domínios magmático, metamórfico e sedimentar. Rutilo é muito resistente a alteração 
intempérica e por isso forma jazigos nas praias em paragénese com FeTiO3 - ilmenite. 

Em meio marinho assumem grande importância os óxidos e hidróxidos de manganês tais 
como: 
β- MnO2       pirolusite 

δ- MnO2      vernadite 

δ- MnOOH      manganite 
Mn3O4      hausmanite 

(Ca, Na, K)(Mg, Mn+2)Mn5O15 . H2O todoroquite 

4.2.5 Sais de oxianiões 
4.2.5.1 Carbonatos 
Tem grande importância quantitativa em partes superiores da crosta terrestre, sendo 
componentes principais das rochas sedimentares, principalmente calcários e dolomitos. 
CaC03 possui dois polimorfos: calcite e aragonite, sendo o primeiro muito mais comum que 
ocorre nos domínios magmático, metamórfico e sedimentar. 
FeC03 siderite, forma-se em ambientes sedimentares e de superfície, moderadamente 
redutores, por vezes ocorre em veios hidrotermais. 
MgC03 magnesite, mineral típico de transformações hidrotermais dos silicatos ricos em 
magnésio. 
MnC03 rodocrosite, principalmente de origem hidrotermal 
CaMg(CO3)2 dolomite, componente principal de rochas do mesmo nome , produto de 
metasomatose magnesiana dos calcários 

 

4.2.4.2 Fosfatos 
Ca5F(PO4)3 apatite, é o principal mineral de fósforo em litosfera. Liberado das rochas 
magmáticas por processos de alteração, fornece fósforo para ciclo de biosfera e para bacias 
marinhas, onde formam-se depósitos sedimentares de fosforitos. 
4.2.4.3 Sulfatos 
CaSO4  anidrite, mineral típico dos evaporitos 

CaSO4.2H2O gesso, forma se pela hidratação do anidrite ou cristaliza directamente das 
soluções salinas sobresaturadas, forma chapéus de gesso sobre domos salinos. 
BaSO4  barite 

SrSO4  celestite, 
 

4.2.5 Silicatos 
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 1/3 dos minerais conhecidos actualmente são silicatos que constituem 95% do peso da crosta 
terrestre. A razão dos raios iónicos de Si+4/O-2 =

0.4 Å
;1.4 Å  = 0.29 indica que o catião de silício 

pode coordenar 4 oxigénios situados nos ápices do tetraedro. Cada oxigénio usará uma 
valência para se ligar com o silício no centro de tetraedro e outra valência para se ligar a outro 
tetraedro, formando a ponte de oxigénio. O compartilhamento dos oxigénios entre os 
tetraedros vizinhos conduz à polimerização de facto idêntica a dos compostos orgânicos e da 
origem a grande diversidade estrutural entre os silicatos que, descreveremos no ponto a 
seguir A segunda importante característica dos silicatos consiste em possibilidade da 
substituição isomorfa de Si+4 por Al+3. A razão dos raios iónicos de Al+3/O-2 = 0.364 sendo por 
conseguinte possível tanto esquema tetraedral como octaedral de coordenação. O alumínio 
em posição octaedral (nº de coordenação 6) servirá como elo de ligação com agrupamentos 
tetraedrais através das ligações iónicas .  
Para alem do alumínio os catiões  tais como Mg+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ti+4 ocorrem em 
coordenação octaedral em relação ao oxigénio, conduzindo desta maneira a existência das 
múltiplas soluções solidas. Os catiões das dimensões maiores como Ca e Na, coordenam 8 
oxigénios (fig.24) e também substituem-se isomorficamente (diadoquia heterovalente). Os 
grandes catiões como K, Rb e Ba encontram-se em sítios de maior número de coordenação 
exibindo limitada diadoquia com outros elementos  por vezes somente em temperaturas mais 
elevadas. Por conseguinte, a fórmula geral dos silicatos poderá ser escrita como: 
 XmYn(ZpOq)Wr 

sendo: 
 x- grande catião que coordena 8 ou mais 0-2 

 Y- catião médio em coordenação 6 com O-2     

 z - catião pequeno  
 W- grupo aniónico tipicamente OH- ou F- 

 
 A    B     C 
 

Fig.24 Três tipos de coordenação mais típicos nos silicatos 
A - tetraédrico B - Octaédrico  C - cúbico 

 
De acordo com a razão p/q que expressa o grau de polimerização distinguem-se as  
subclasses de silicatos que passaremos a descrever adiante.  
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4.2.5.1 Nesosilicatos, de nesos (grego) - ilha. Razão Si/O = 1:4 
Neste grupo não se verifica nenhuma polarização dos tetraedros SiO4-4 que, estão unidos 
através das ligações iónicas com catiões intersticiais. O arranjo espacial dos átomos nos 
nesosilicatos e geralmente denso, o que da aos minerais deste grupo a densidade  e dureza 
elevadas. Os representantes mais importantes deste grupo são: 
- grupo de granadas de fórmula geral : U3X2(SiO4)3 
sendo  U, um catião bivalente (ex. Ca+2) e X , um catião trivalente (ex. Mn+3) 
- grupo de olivinas de fórmula geral: (Fe,Mg)2SiO4  
- ZrSiO4 - zircão 
- Al2SiO5 - três polimorfos : andalusite, silimanite, distena  
 
4.2.5.2 Sorosilicatos, de soro(grego) - par. Razão Si/O = 2:7 
Os sorosolicatos caracterizam-se pelos duplos  grupos tetraedrais  em que um átomo e 
oxigénio é compartilhado. São conhecidos mais de 70 minerais desta subclasse, mas todos 
são bastante raros. Dos mais conhecidos podemos mencionar: 
 
Zn4(Si2O7)( OH)2 . H2O  hemimorfite 
CaAl2(Si2O7)(OH)2 . H20  lausonite 
 
4.2.5.3 Ciclosilicatos, de ciclo (grego) - círculo. Razão Si/O = 1:3 
As estruturas dos ciclosilicatos consistem em anéis de tetraedros entreligados que,  podem ser 
de 3 tipos: Si3O9, Si4O12, Si6O18. 
Quando posicionados um no topo de outro,  os anéis formam verdadeiros canais que, podem 
acomodar vários iões e desta maneira diversificar de maneira muito espectacular a 
composição química do mineral, p.ex: 
(Na,Ca)(li,Mg,Al)(Al,Mn,Fe)6(BO3)3(Si6018)(OH)4 turmalina 
 

4.2.5.4 Inosilicatos, de ino(grego) - cadeia 
Segundo a maneira de polimerização a subclasse possui duas variações: 
1º  Os tetraedros formam  cadeias em que dois dos oxigénios apicais são compartilhados, 
conduzindo a razão Si/O = 1:3. 
Este tipo de estrutura apresentam piroxenas cuja fórmula geral é: 
 
 XYZ2O6, sendo 
X - catião Na+, Ca+2, Mn+2,Mg+2 
Y - catião octaedral Mn+3, Mg+2, Fe+3, Al+3 
Z - catião tetraedral Si, Al 
Com certa aproximação a composição do grupo de piroxenas podemos considerar como 
variante entre três polos: 
 CaSiO3 - MgSiO3 - FeSiO3 

 wollastonite  enstatite  ferrosilite 
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2º Os tetraedros formam bandas de cadeias dúplas entreligadas por 1 oxigénio apical em 
cada dois tetraedros, oque perfaz a razão Si/O = 4:11. Deste tipo de arranjo espacial resulta a 
estrutura própria ao grupo de anfíbolas cuja fórmula geral é: 
 
 W0-1X2Y5Z8O22(OH,F)2   
sendo: 
W - catião Na+, K+ 
X - catião Ca+2, Na+, Mn+2,Fe+2 
Y- catião octaedral Mn+2, Mg+2,Fe+2, Fe+3, Al+3, Ti+4 

Z - catiões tetraédricos 
A variação de composição química neste grupo considera-se entre três polos: 
 Mg7Si8O22(OH)2 - Fe7Si8O22(OH)2 - Ca7Si8O22(OH)2 

 antofilite  grunerite  fase cálcica (hipotética) 
 
4.2.5.5 Filosilicatos, de fylon(grego) -folha 
Caracterizam-se pela boa elasticidade e/ou plasticidade e excelente clivagem paralela ao 
plano x/y, devido a extensão planar dos tetraedros SiO4-4  que compartilham 3 oxigénios 
apicais da base de tetraedro (fig.25), perfazendo a razão Si/O = 2:5.A parte central do anel 
sextavado a nível do vértice do tetraedro é ocupada por ião OH- assim que  formam-se 
triângulos entre dois oxigénios apicais e grupo hidroxílico. Cada um destes triângulos é quasi 
idêntico com a face de octaedro, que portanto pode ser coordenado em posição 
"deitada"(fig.26). Os catiões octaedrais podem ser divalentes ou trivalentes. Os divalentes 
(Mg+2, Fe+2) ocuparão todos os sítios disponíveis nos centros dos octaedros, enquanto os 
trivalentes  somente 2/3 de sítios. 

 
 Fig. 25  Diagrama da  folha tetraédrica de arranjo hexagonal , vista em projecção para plano 

x/z a)  e em perspectiva b) 
 O primeiro tipo de filosilicatos chamaremos de trioctaédricos e o segundo dioctaédricos. O 
alinhamento infinito no plano x/z dos elementos tetraédricos ou octaédricos tem nome de 
folha. A junção de  folhas forma a camada. 
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 Fig. 26 Diagrama do octaedro simples ex. Al(0H)6 e folha octaédrica de arranjo hexagonal 

(Grim 1968) 
 
 
Conforme o numero e tipo de folhas que formam uma camada reconheceremos ainda os 
seguintes tipos de camadas:   
    1:1 (uma folha tetraédrica e  uma octaédrica) 
    2:1  (duas folhas tetraédricas e uma octaédrica) 
    2:1:1(camadas. 2:1 separadas pelas folhas oct. individuais) 
A possibilidade das múltiplas substituições isomórficas heterovalentes em posições octa- e 
tetraédricas cria défices de carga eléctrica que são balançadas pelos catiões em posição 
intercalares (entre camadas). Estes catiões podem ser também trocados por moléculas 
polares dos líquidos como é o caso de H3O+.  As camadas estruturais  com espaços 
intercamadas  ocupadas por catiões intercalares ou moléculas polares formam unidades 
estruturais. 
 A existência das cargas eléctricas não balançadas resultante das substituições isomórficas e  
das cargas não balançadas nas superfícies cristalinas nos filosilicatos em geral e nos minerais 
argilosos em particular, é responsável  pela importante propriedade destes minerais que é a 
capacidade de troca catiónica (CTC). A CTC definimos como o número de miliequivalentes 
dum catião que podem ser adsorvidos por 100g do mineral considerado. 
Passaremos agora a descrever alguns dos principais grupos de filosilicatos apresentados em 
tabela nº6 de ponto de vista da sua composição e propriedades. 
 

 

 

 

 

 

  Tipo Grupo e carga            Espécies minerais 
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      unitária  
1:1 Caulinite     Di   Caulinte   Al2Si205(OH)4 

     carga=0        Nacrite     Al2Si205(OH)4 

  Tri  Antigorite   Mg3Si2O5(0H)4 

2:1 Micas     Di   Muscovite  KAl2(Si3Al)010(OH)2  
    carga=1 Tri   Biotite  K(Mg,Fe)3(Si3Al)010(OH)2  
 Ilite Di   Ilite  K<1Al2(Si3Al)010(OH)2 . nH2O 

 carga<1 Glauconite  K(Mg,Fe)2(Si3.7Al0.3)010(OH)2 

 Esmectites    Tri  Saponite  Na0.3Mg3(Si3.7Al0.3)010(OH)2 

 0.2< carga <  0.6 Stevensite  Na0.33Mg2.83 Si4010(OH)2 

  Di   Montmorillonite 
Na0.3(Al1.7Mg0.3)Si4)010(OH)2 . nH2O 

 
 

Vermiculites 
 

Di   Vermiculite   
Alx/3Al2(Si4-xAlx)010(OH)2 . nH2O 

 0.2< carga < 0.6 Tri   Vermiculite  
(Mg,Ca)x/2Mg3(Si4-xAlx)010(OH)2 . nH2O 

2:1:1 Clorites Di Sudoite   Mg3-xAl2+x(Si4-x Alx)010(OH)8   
 carga variável Tri Clinocloro  (Mg5Al)(Si3 Al)010(OH)8   

 
Tabela 6. Classificação e fórmulas químicas idealizadas dos filosilicatos 

 
Camadas 1:1  
Grupo de caulinite 
A estrutura  dos minerais deste grupo consiste em combinação das folhas octaédricas e 
tetraédricas que não sendo perfeita, permite a existência dos vários politipos de mesma 
composição química e de cristalinidade variada (fig.27). 
Em média cada  cristal de caulinite de dimensões 0.5 - 1μm,  compõe-se de 40 -50 unidades 
estruturais ligadas entre elas por  ligações OH-O dos hidróxilos octaedrais e oxigénios 
tetraedrais da camada superposta. 
A difracção dos raios X revela os espaçamentos na ordem de 7Å (10-4μm) entre camadas. A 
CTC do caulinite é de 0 - 15 meq/100g e a superfície específica é variável entre 15 e 25 m2g-
2 
 Caulinite e seus polimorfos são produtos comuns de alteração química dos feldspatos em 
climas húmidos temperados e quentes. È um dos componentes principais dos solos lateríticos 
de baixas latitudes e dos sedimentos marinhos próximos de continentes em faixa intertropical.  
O mesmo espaçamento revelam minerais trioctaédricos deste grupo, nomeadamente os 
serpentinas que são produto de metamorfismo e hidratação dos olivinas. 
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Fig. 27 Estrutura de caulinite - exemplo de camada tipo 1:1 dioctaédrico 
 
Camadas 2:1  
 Grupo de micas 
A estrutura de camada individual neste grupo consiste  em duas folhas tetraédricas entre quais 
encontra-se uma folha octaédrica (fig28). Devido a substituição de 1/4 dos átomos de silício 
por alumínio nos tetraedros, surge o défice de carga eléctrica compensada por catiões 
(habitualmente K) em posição entre camadas. São estes catiões que asseguram a ligação 
entre as camadas. 
Dos diversos modos de repetição deste padrão segundo eixo cristalográfico z, resulta a 
existência  dos 6 politipos de micas. A difracção dos raios X revelam os espaçamentos na 
ordem de 10Å entre camadas sobrepostas. As micas tais como moscovite e biotite pertencem 
à minerais mais comuns das rochas magmáticas e metamórficas. 
 
Grupo de ilite 
De estrutura  idêntica a das micas, ilite difere contudo em vários aspectos  do grupo 
precedente e nomeadamente: 
• a sua composição é raramente estoquiométrica 
• uma parte de potássio é substituída por moléculas de água 
• a dimensão dos cristais varia entre 0.1 e 2μm 
 A CTC da ilite varia entre 5 e 40 meq/100g e a superfície específica entre 60 e 100 m2g-2. 

Ilite é um mineral muito comum tanto nos solos das zonas  climáticas temperadas  e nos 
sedimentos marinhos onde frequentemente, como é o caso do Atlântico profundo , ultrapassa 
50% dos componentes litogénicos  . Glauconite, definido como a variação de ilite rica em Fe 
(ou termo intermédio entre smectite e ilite) é muito comum nos sedimentos da plataforma 
continental em que distingui-se facilmente pela sua coloração verde. Nos sedimentos 
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marinhos, ilite é o mineral argiloso mais comum alcançando por exemplo valores > 70% do 
total do peso dos componentes silicatados dos sedimentos abissais do Atlântico Nordeste.  

 

 
Fig. 28 Estrutura de moscovite / ilite 

 
 
Grupo de esmectites 
A estrutura das esmectites  e semelhante à do grupo precedente. Entre as camadas 
estruturais que por causa das substituições em posições octaédricas e tetraédricas possuem 
cargas negativas, são incorporados catiões metálicos e moléculas de água orientadas que 
podem ser trocados por por moléculas orgânicas. A CTC da esmectite  varia entre 60 e 
130meq/100g e a superfície específica pode atingir 700 m2g-2. A difracção dos raios X revela 
os espaçamentos na ordem de 10 -17.5 Å  entre camadas. Dadas as múltiplas substituições 
isomórficas tanto nas folhas estruturais como a nível dos catiões trocáveis,  a composição 
química é muito variável. Esmectites são muito comuns nos solos e podem adsorver 
quantidades variáveis de água de água mudando consideravelmente o seu volume. A 
expansão volumétrica destes minerais pode criar pressões na orem de 50 toneladas por metro 
quadrado, o que é suficiente para movimentar e danificar  eidificios  ou estradas. Essa 
característica podem ser aproveitada para colmatação das fracturas em estruturas de betão 
ou rochas. Bentonite é um mineral frequente no meio marinho onde forma-se através da 
alteração submarinha do vidro vulcânico (halmirolize). Em forma de suspensão espessa é 
amplamente usado em sondagens . 
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Fig. 29 Estrutura de esmectites 

 
 
Camadas 2:1:1 - Grupo de clorites 
 
Distingui-se do grupo precedente pela presença da octaédrica inserida entre camada tipo 2:1 
(fig. 30). Os catiões desta camada, que apresenta frequentemente  uma pronunciada 
desordem estrutural, são Mg e Fe. A difracção dos raios X revela os espaçamentos na ordem 
de 14 Å  entre camadas. Chlorites trioctaédricos são comuns no meio sedimentar marinho de 
altas latitudes, nos solos de climas temperados emquando  no meio metamórfico de baixo 
grau ocorrem tambem os  clorites dioctaédricos que são mais raros  . CTC e superficie 
específica neste grupo são muito variaveis. 
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Fig.30 Filosilicato 2:1:1 . Estrutura de clorite 

4.2.5.6 Tectosilicatos 
Os tectosilicatos são o produto da maior condensação dos tetraedros  SiO4-4.  
Os minerais da classe de tectosilicatos constituem cerca de 70% da crosta terrestre 
englobando os seguintes grupos minerais: 
• quartzo e seus polimorfos 
Existem nove polimorfos de SiO2 resultantes dos diferentes arranjos espaciais  de tetraedros. 
A forma mais comum, o quartzo, possui numerosas variedades de diferente cristalinidade e 
cor como por exemplo : cristal de montanha translúcido e de grandes cristais, ametista de 
cor violeta causada por "impurezas" de Fe, moriona translúcido fumado, quartzo róseo cuja 
cor é causada pela presença das "impurezas" de  Ti, aventurina de cor verde causada pelas 
inclusões de micas crómicas etc. 
Os minerais do grupo de quartzo formam-se num leque mais amplo de condições físico 
químicas de interior e de superfície da crosta terrestre. 
• feldspatos 
A composição química do grupo de feldspatos pode ser expressa em sistema ternário 
representado por três polos: 
KAlSi3O8   ortóclase e seus polimorfos 
NaAlSi3O8    albite e seus polimorfos 
CaAl2Si3O8   anortite  e seus polimorfos 
Os primeiros dois polos denominamos como feldspatos alcalinos e os 2º e 3º plagioclases. Os 
feldspatos formam-se durante processos magmáticos e metamórficos e de ponto de vista 
quantitativo são o grupo mineral mais importante na crosta terrestre. 
• feldspatóides 
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Possuem e estrutura muita semelhante à dos feldspatos mas o seu teor de SiO2 é 1/3 mais 
baixo. Caracterizam sobretudo ambiente magmático empobrecido em sílica e rico em alcalis. 
Os feldspatoides mais comuns são: 
KAlSi2O6   leucite 
(NaK)AlSiO4  nefeline 
Lazurite (NaCa)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 é um raro feldspatoide característico do ambiente 
metamórfico, procurado como pedra ornamental. 
• zeólitos 
Os zeólitos diferem dos grupos precedentes pela presença dos grandes espaços vagos  entre 
unidades estruturais  que são os cubooctaédros, cada um formado por 10 - 20 tetraedros. 
Estes espaços (canais) são preenchidos pelas variáveis quantidades de água  que por sua 
vez, pode ser evacuada por aquecimento ou em vácuo, sem destruição da estrutura. No lugar 
da água podem ser em seguida acomodadas diversas moléculas e iões,  atribuindo a este 
grupo mineral e seus equivalentes sintéticos , as propriedades de crivos adsorventes  
selectivos e crivos moleculares, utilizados em processos industriais, epuração dos efluentes 
etc. Os zeólitos são utilizados maciçamente como "amaciadores" de água. Os zeólitos mais 
comuns são: 
Na2Al2Si3O10.2H2O   natrolite  

K2.3Na0.8Al3.1Si14.9O36.12H2O filipsite  

NaKCa{(AlSi)Si8O18.7H2O  clinoptilolite 

Os zeólitos formam-se naturalmente como produtos de alteração do material vulcânico e da 
diagénese dos sedimentos de oceano profundo. Filipsite e clinoptilolite constituem ca 4% dos 
sedimentos pelágicos e hemipelágicos actuais, podendo localmente alcançar 50% do 
sedimento marinho, livre do carbonato. 
 

 

 Fig.31 Exemplo de estruturas cubooctaédricas de zeólitos. Para simplificar o desenho os 
tetraedros não são assinalados mas implicitamente ocupam os ápices dos paralepípedos. 
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