Determinaç
Determinação de Minerais
Noções Básicas para a Classificação de
Minerais e Rochas

• A determinação de minerais pode ser feita
através de suas propriedades físicas e químicas.

4- Determinação dos Minerais
Propriedades Físicas
Dureza e Cor do Traço
-2010-

• A Mineralogia Física: trata da determinação dos
minerais através das propriedades físicas.

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

Propriedades Fí
Físicas

Propriedades Fí
Físicas
As propriedades físicas são importantes para a determinação
rápida dos minerais, pois:

•a
maioria
dos
minerais
pode
macroscopicamente pela vista desarmada;

ser

reconhecida

• ou somente com o uso de uma lupa, através de ensaios simples

As propriedades físicas são divididas em 2 grupos,
pois em muitos casos dependem da estrutura interna
exibida pelos minerais:
• Propriedades Escalares:
Escalares propriedades que não dependem da
orientação do cristal.
Exs.: temperatura de cristalização e de fusão, densidade e
propriedades organolépticas.
• Propriedades Vetoriais:
Vetoriais: propriedades que dependem da
orientação dos cristais ao longo de uma direção específica.
Exs.: propriedades magnéticas, elétricas, óticas e mecânicas
(dureza, clivagem, etc.).

DUREZA
A dureza é a resistência que a superfície lisa de um
mineral oferece ao ser riscada.

Dureza

Avaliação da Dureza
O grau de dureza é determinado pela comparação da
facilidade ou dificuldade que a superfície de um mineral
oferece ao ser riscado por outro ou por um material de
dureza conhecida.
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Determinaç
Determinação do Grau de Dureza

Escala de Mohs:
Mohs: Minerais Anedrais

Na prática para fins de identificação de minerais, a dureza pode
ser avaliada através de escalas convencionais:
Uma dessas escalas, de uso generalizado, é a denominada
escala de Mohs (criada pelo mineralogista austríaco Friedrich
Mohs em 1824) com dez termos de dureza crescente.
1-Talco
2-Gipsita
3-Calcita
4-Fluorita
5-Apatita
6-Feldspato
7-Quartzo
8-Topázio
9-Corindon
10-Diamante

Friedrich Mohs

Escala de Mohs:
Mohs: Minerais Euedrais
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Como Usar a Escala de Dureza Relativa
(Mohs,
Mohs, 1824)
• A escala de Mohs é constituída por 10 minerais,
classificados em ordem crescente de dureza;
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• Cada um dos minerais desta escala risca o anterior,
anterior de
dureza inferior, e é riscado pelo seguinte na escala,
portanto de dureza superior;
• Para auxiliar na determinação da dureza de um
mineral, usam-se outros minerais já identificados e,
portanto, com dureza conhecida, bem como outros
materiais de dureza relativa conhecida, quando não
dispomos da escala de Mohs.

Materiais de Dureza Conhecida
1,1
5,5

<2,5

5 - 5,5

3 - 3,5

6,5

5 - 5,5
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Escala de Dureza Relativa (Mohs
(Mohs,, 1824)

Escala de Dureza Relativa (Mohs
(Mohs,, 1824)

A escala de Mohs não é linear:

A diferenç
diferença absoluta do valor da dureza entre, por exemplo, o
corindon e o diamante é maior que entre o talco e a calcita.

Dureza Absoluta - Esclerômetro

Dureza Absoluta & Escala de Mohs

Esclerômetro é um equipamento na forma de uma pequena garrafa que, em sua
ponta, dispara um pistão que entra em contato com a superfície do concreto,
através de um choque seco, em forma de uma martelada. O recuo do pistão é
medido e comparado a uma escala que existe no corpo do aparelho.

Dureza de Mohs x Absoluta
1. Talc
Talc is the world's softest mineral and the lowest mineral on the Mohs
scale.. Talc is a hydrated magnesium sheet silicate which is highly
scale
insoluble in water
water.. Talc is used in cosmetics such as talcum powder
powder,,
as a lubricant
lubricant,, and in paper manufacturing
manufacturing..
Absolute Hardness
Hardness:: 1
Chemical Composition
Composition:: Mg3Si 4O10(OH)2

2. Gypsum
Gypsum is a soft mineral composed of calcium sulfate dihydrate
dihydrate..
Gypsum occurs in nature as flattened or twinned crystals and
transparent cleavable masses called selenite
selenite..
Absolute Hardness
Hardness:: 2
Chemical Composition
Composition:: CaSO4·2H2O

3- Calcite is an anhydrous carbonate
carbonate,, and one of the most widely
distributed minerals on the Earth's surface
surface.. It is a common
constituent of sedimentary rocks
rocks..
Absolute Hardness
Hardness:: 9
Chemical Composition
Composition:: CaCO3

4- Fluorite (fluor
fluor--spar
spar)) is a mineral composed of calcium fluoride
fluoride.. It
is an isometric mineral with a cubic crystal habit
habit.. Fluorite is named
for its property of fluorescence
fluorescence,, or its ability to fluoresce under
ultraviolet light.
Absolute Hardness
Hardness:: 21
Chemical Composition
Composition:: CaF2
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5. Apatite
Apatite (hydroxylapatite
hydroxylapatite,, fluorapatite
fluorapatite,, chlorapatite
chlorapatite)) is a group of
phosphate minerals and is one of few minerals that are
produced by biological organisms
organisms.. Hydroxylapatite is the major
component of tooth enamel
enamel..
Absolute Hardness
Hardness:: 48
Chemical Composition
Composition:: Ca5(PO4)3(OH
(OH--,Cl
,Cl--,F
,F--)

7. Quartz is one of the most common minerals found in the Earth's
crust.. It has a hexagonal crystal structure made of trigonal
crust
crystallized silica (silicon dioxide
dioxide).
). The typical shape of a Quartz
crystal is a six
six--sided prism that ends in six
six--sided pyramids
pyramids..
Absolute Hardness
Hardness:: 100
Chemical Composition
Composition:: SiO2

6. Orthoclase
Orthoclase (alkali feldspar
feldspar)) in an igneous rock forming
tectosilicate (silicate
silicate)) mineral and is a key component in granite
granite..
Orthoclase derives its name form the Greek word for "straight
"straight
fracture"" because of its two cleavages at right angles to each
fracture
other.. Orthoclase crystallizes in the monoclinic crystal system.
other
Absolute Hardness
Hardness:: 72
Chemical Composition
Composition:: KAlSi 3O8

9. Corundum is the crystalline form of aluminium oxide and
one of the basic rock
rock--forming minerals
minerals.. Corundum is naturally
clear or colored by impurities
impurities.. Due to its hardness
hardness,, Corundum
is used as an abrasive in sandpaper
sandpaper.. Emery is an impure and
less abrasive variety of Corundum
Corundum..
Absolute Hardness
Hardness:: 400
Chemical Composition
Composition:: Al2O3

10. Diamond is the hardest natural occurring material.
Diamond is a natural allotrope of carbon
carbon.. The crystal bond
structure of diamonds give the stone its hardness and
differentiates it from graphite
graphite,, which is the main allotrope of
carbon..
carbon
Absolute Hardness
Hardness:: 1500
Chemical Composition
Composition:: C

Fatores que controlam a dureza
1- Tipos de ligações químicas presentes no mineral: quanto
mais fortes forem estas ligações maior dureza terá o
mineral.
Ex.: Fluorita – ligação iônica (D=4),
Quartzo- ligação covalente (D= 7),
Grafita- ligação Van-der-Walls (D= 1,5);

8. Topaz is a silicate or "nesosilicate
nesosilicate"" mineral created from a
combination of aluminium and fluorine
fluorine.. It crystallizes in the
orthorhombic system and it's crystals are prismatic in form.
Absolute Hardness
Hardness:: 200
Chemical Composition
Composition:: Al2SiO4(OH
(OH--,F
,F--)2

Importância da Dureza
• Determinação de minerais;
• Na definição da utilização dos recursos naturais.
Exemplo: Para um piso sobre o qual circula grande número de
pessoas (estabelecimentos comerciais, metrôs), é adequado usar
granito e não mármore.
rmore
O mármore composto essencialmente por calcita, que tem dureza
relativa 3, seria riscado facilmente pela areia sob os sapatos,
enquanto o granito,
granito constituído predominantemente por minerais
mais duros como quartzo (dureza 7) e feldspato (dureza 6) seria
mais resistente.

2- As distâncias entre os planos reticulares: a dureza é
inversamente proporcional á distância entre os planos
reticulares;
Quanto menor a distância entre planos reticulares  maior será
será a
dureza do mineral.
mineral.
Ex.: distênio (grego, di=duplo, stenos = resistência) ou cianita
D= 4 a 5, na direção de alongamento maior
D= 7, na direção de alongamento menor
dureza 7

dureza 5
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3- Das valências dos íons: em compostos isoestruturais e de
distância inter–reticulares semelhantes, a dureza cresce
com a valência (carga dos íons). 1Aº = 10 –8 cm

SISTEMA ISOMÉTRICO
Williaumita Periclásio
ScN
TiC
Na+1F-7
Mg+2 O-6
Sc-3N+5 Ti-4C+4

Composto químico

Valência
Distância entre planos reticulares na direção (100)
em Å
Dureza (seg. Mohs)

1

2

3

4

2,31

2,10

2,23

2,23

3

6,5

8
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Cuidados na a avaliação da dureza
1- Para a utilização da escala de Mohs; deve-se tentar riscar o mineral
padrão com o mineral que se quer medir a dureza e vice-versa,
verificando qual dos dois foi sulcado (riscado), após limpar as superfícies
que foram testadas.

2- A lupa auxilia muito, principalmente quando a dureza dos minerais é
aproximadamente a mesma.
3- Verificar se a superfície a ser testada é fresca e não apresenta
alteração que possa diminuir a dureza. Não confundir material deixado na
superfície do mineral mais duro como sulco. O sulco é permanente.

4- Empregar superfícies lisas e homogêneas e um ângulo saliente
para o teste, de modo a evitar confundir risco com fratura ou
rompimento. Daí, a necessidade de inverter os processos,
principalmente no caso de materiais pulverulentos.

5- Minerais de mesma dureza riscam-se mutuamente, dependendo
da pressão aplicada.

Cor do Traç
Traço

6- NÃO RISCAR minerais da COLEÇ
COLEÇÃO
WARDS.

COR DO TRAÇO

COR DO TRAÇO DE MINERAIS

Traço é definido como a cor do pó que um mineral produz
quando atritado contra uma placa de porcelana.
 transparentes e translú
translúcidos: possuem traç
traço branco;
Determinaç
Determinação da Cor do Traç
Traço:
O traço pode ser determinado atritando-se o mineral
contra a superfície de uma placa de porcelana lisa,
porém não polida ou esmaltada (dureza ~ 6 a 7).

 escuros de brilho não metá
metálico: possuem um traç
traço normalmente
mais claro do que a sua cor;
 brilho metá
metálico: possuem traç
traço geralmente mais escuro do que a
cor.

A definição só tem significado quando a dureza do mineral for menor que a
placa de porcelana, pois, que deve produzir o traço é o pó do mineral e não o da
placa de porcelana.
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COR DO TRAÇO DE MINERAIS

COR DO TRAÇ
TRAÇO DE MINERAIS
A cor do traç
traço pode coincidir em muitos casos com a cor do mineral
e em outros casos ser bastante diferente
Mineral

Cor

Cor do Traço
Vermelho

Cinabrio

Vermelho

Magnetita

Preto

Preto

Hematita

Preto

Vermelho sangue

Limonita

Castanho a preto

Amarelo ocre

Cinábrio: HgS

2

1

Obs: Cuidado Com superfícies Alteradas

1: http://images.google.com.br
2: http://www.dartm outh.edu/

COR DO TRAÇ
TRAÇO DE MINERAIS

COR DO TRAÇ
TRAÇO DE MINERAIS

1

3

2

Limonita - FeO(OH)nH2O
Magnetita: Fe3O4 1: http://www.meteorites.wustl.edu/

Hematita: Fe2O3

2: http://z.about.com/
3: http://www.crystalradio.net/minerals

1: web mineral
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