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O quE é MINERAl? Explicar o que é 

mineral não é fácil. Mas não se assuste... 

Vamos lá!

Um mineral normalmente é encon-

trado na natureza em estado sólido (o 

mercúrio é exceção) e tem origem inor-

gânica, quer dizer, não vem de um ser 

vivo. 

Cada mineral é feito de partes bem 

pequenas, chamadas elementos quími-

cos. Isso significa que um quartzo, por 

exemplo, terá sempre SILÍCIO e OXIGÊ-

NIO em sua composição; o diamante, 

P irita



só CARBONO, e a pirita tem FERRO e 

ENXOFRE. Silício, oxigênio, carbono, 

ferro e enxofre são alguns dos elemen-

tos químicos.

Um mineral tem uma estrutura bem 

organizada, isto é, suas partículas têm 

de estar bem arrumadinhas. É essa es-

trutura que os cientistas chamam de 

cristal.

COMO ASSIM, EStRutuRA?! Ima-

gine um muro... Do que ele é feito?  
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Diamante

Estrutura do 
diamante
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NOVE dICAS pARA RECONHECER uM  

MINERAl:

1 AlguMAS pEdRINHAS SãO bEM 
COlORIdAS! A cor é a primeira 

coisa que chama a atenção em qualquer 

objeto. Nas pedras, além de chamar a 

atenção, a cor pode ajudar na identifica-

ção de um mineral. Adivinha que cor é o 

quartzo rosa? E a azurita? 

Só que nem sempre é fácil assim! 

Alguns minerais apresentam sempre a 

mesma cor, mas outros variam muito. O 

quartzo, por exemplo, pode ser incolor, 

rosa, violeta, amarelo...

A turmalina, então... Nossa! A tur-

malina é um dos minerais que pode 

mostrar maior número de 

cores. São conhecidas 

250 variedades de cor 

de turmalina, do verde 

ao vermelho, preto, 

azul, rosa...

Quartzo rosa

Azurita

Cristais de turma- 
lina bicolor, chamada 
de melancia porque a 

casca é verde e o miolo 
é vermelho
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quER VER AlguNS MINERAIS quE têM 
SEMpRE A MESMA COR?

 malaquita  verde

azurita  azul

 pirita  amarelo
  dourado

ouro  amarelo 
  dourado

hematita  cinza

crocoíta  laranja

enxofre  amarelo

E OS quE VARIAM dE COR?

topázio azul, incolor,
 amarelo e vermelho

berilo verde, azul, amarelo,
 incolor, rosa

quartzo incolor, rosa, violeta,              
 amarelo, castanho,
 verde 

diamante incolor, verde,
 azul, rosa,
 vermelho

granada vermelho, laranja, 
 rosa, verde

apatita azul, incolor, 
 amarelo


