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O ano de 2019 foi proclamado pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) como o Ano In-
ternacional da Tabela Periódica (AITP2019). Há 
150 anos, em 1869, Dmitri Mendeleev propôs a 
primeira tabela periódica, com os 63 elemen-
tos conhecidos na altura, tendo usado princí-
pios científicos no seu desenvolvimento. Para 
além das massas atómicas dos elementos, que 
tinham sido calculadas e publicadas por Sta-
nislao Cannizzaro em 1858, e cujas cópias do 
artigo foram distribuídas num Congresso que 
decorreu em Karlsruhe em Setembro de 1860, 
ele conhecia algumas das suas propriedades 
físicas e fórmulas dos seus hidretos e óxidos – 
estas fórmulas davam-lhe informação sobre 
a valência preferida dos elementos. Também, 
já era conhecida uma tendência periódica nas 
propriedades dos elementos quando eles eram 
colocados por ordem crescente de massas ató-
micas – o primeiro a verificar que havia uma pe-
riodicidade entre as propriedades dos elemen-
tos e a sua massa atómica foi o geólogo Francês 
De Chancoutois, que em 1862 propôs o “Parafu-
so Telúrico”. Curiosamente, quando Mendeleev 
propôs a tabela periódica, ainda não se conhecia 
a estrutura do átomo: o eletrão foi descoberto 

por Joseph Thomson em 1897; o núcleo atómi-
co positivo foi descoberto por Ernest Rutherford 
em 1911; e, o neutrão foi descoberto por James 
Chadwick em 1932. 
Mendeleev acabou por organizar os elementos 
em oito grupos verticais (I a VIII) que correspon-
diam às valências químicas (números de oxida-
ção) dos elementos - obtidas a partir do óxido 
mais elevado. No entanto, nesta tabela apare-
ciam numa mesma coluna elementos metálicos 
e não metálicos pelo que Mendeleev subdividiu 
os Grupos em A e B. Só no grupo VIII é que não 
havia esta subdivisão e incluía três metais com 
propriedades muito semelhantes. Esta estrutura 
da tabela periódica ficou como a versão padrão 
durante cerca de um século. O sucesso da ta-
bela periódica de Mendeleev também se ficou a 
dever à previsão da existência de três elementos 
não conhecidos - eka-alumínio (gálio), eka-
-boro (escândio) e eka-silício (germânio). Na 
última versão da tabela periódica apresentada 
por Mendeleev, em 1906, já aparecia uma nova 
coluna constituída pelos denominados gases 
nobres entretanto descobertos (hélio, árgon 
néon, crípton e xénon), denominada por 0 (a sua 
valência era zero porque não formavam com-
postos), e colocada à esquerda (no início) na 
tabela periódica – mais tarde, esta coluna seria 
recolocada à direita. Atualmente foram identi-
ficados 118 elementos, mas apenas 91 podem 
ser obtidos de materiais naturais (até ao urânio, 
com a exceção do tecnécio), sendo os restantes 
sintetizados pelo homem. 
Em Portugal as celebrações do AITP2019 ficaram 
a cargo de uma Comissão Nacional constituída 
pela Sociedade Geológica de Portugal (SGP), So-
ciedade Portuguesa de Física (SPF), Sociedade 
Portuguesa de Electroquímica (SPE) e Sociedade 
Portuguesa de Química (SPQ). O Departamento 
de Geociências, Ambiente e Ordenamento do 
Território (DGAOT) associou-se com os Depar-
tamentos de Química e Bioquímica e Física e 
Astronomia da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade do Porto em todas as comemorações lo-
cais do AITP2019, e contribuiu com uma “Tabela 

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos

2



Periódica dos Elementos nos Recursos Geológi-
cos”.  Esta tabela consiste num expositor, com a 
forma da atual Tabela Periódica, constituído por 
118 caixas, onde estão colocadas amostras de 
recursos geológicos que têm uma relação com 
o elemento correspondente. As amostras foram 
cedidas por professores e/ou investigadores de 
Geologia do DGAOT. Este expositor constitui um 
instrumento de apoio para o ensino e divulgação 
da geologia, mostrando aos estudantes, e públi-
co em geral, os materiais (geológicos) de onde a 
maior parte elementos não sintéticos que cons-
tituem a tabela periódica são extraídos.
A maior parte dos elementos metálicos não se 
encontram na natureza numa forma pura mas 
sob a forma de compostos com silício, oxigénio, 
e outros não metais, e constituem os inúmeros 
minerais espalhados pela Terra. Os minerais, e 
outros materiais geológicos, que são utilizados 
pelo homem, denominam-se recursos geológi-
cos. Muitos dos elementos que foram usados por 
Mendeleev na sua tabela periódica foram extra-
ídos de recursos geológicos, como por exemplo 
a descoberta do elemento lítio em minerais. 
Johan August Arfvedson descobriu o elemento 
lítio em 1817 e nomeou-o “lithium”, atenden-
do à sua origem mineral (do grego “lithos”). De 
facto, Arfvedson descobriu o lítio após a análise 
do mineral Petalite que foi descoberto por José 
Bonifácio D’Andrada e Silva, um mineralogis-
ta Luso-Brasileiro, na ilha de Utoen (Suécia). 
D’Andrada e Silva foi estudante e professor na 
Universidade de Coimbra. Por recomendação do 
2º Duque de Lafões, foi eleito para a Academia 
de Ciências e em 1790 foi enviado pela Rainha D. 
Maria I numa jornada científica pela Europa. Du-
rante esta viagem ele descobriu os minerais que 
estiveram na base da descoberta do lítio, Peta-
lite e Espodumena. A Escola de Geologia da Fa-
culdade de Ciências do Porto, inserida no DGAOT, 
tem tido um papel fundamental na investigação 
da génese dos recursos geológicos e prospeção 
de novos jazigos em Portugal. 
Os recursos geológicos são a principal fonte da 
maior parte dos elementos químicos que ali-

mentam a indústria atual, e constituem um 
fator limitante na sua produção. Com o desen-
volvimento e implementação crescente de novas 
tecnologias não poluidoras, como por exemplo, 
a utilização de catalisadores nos processos in-
dustriais (contendo, por exemplo, os elemen-
tos platina, paládio e ródio), carros elétricos (as 
baterias têm os elementos lítio e cobalto) e as 
lâmpadas LED (contêm fósforos à base dos ele-
mentos ítrio, gálio, európio, cério, lantânio, tér-
bio, etc.), as necessidades futuras de alguns re-
cursos geológicos preveem-se muito elevadas. 
Como para alguns desses elementos as reservas 
são muito limitadas, só poderá haver desenvol-
vimento tecnológico sustentável, e melhoria da 
qualidade do ambiente e de vida das pessoas, se 
forem descobertos novos jazigos que assegurem 
as necessidades futuras de matérias primas. 

Joaquim C.G. Esteves da Silva 
(Diretor do DGAOT)
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Estrutura 
deste catálogo

A maioria das amostras que estão den-
tro do expositor correspondem a recur-
sos geológicos que estão associados à 
extração de elementos químicos para 
fins económicos. Há um pequeno con-
junto de amostras que não são recursos 
geológicos mas que estão expostas, e 
associadas a um elemento químico, 
com o objetivo de divulgação de aspe-
tos relacionadas com a história da sua 
descoberta ou da síntese natural ou ar-
tificial desse elemento, como acontece 
com o hélio, tecnécio e rádon. Também, 
há caixas de elementos que não contém 
amostras, e que podem corresponder a 
duas classes: (i) conjuntos de elemen-
tos que são extraídos de um mesmo 
recurso geológico, pelo que surgem as-
sociados neste catálogo a uma mesma 
amostra; e (ii), elementos que não têm 
nenhuma aplicação económica impor-
tante, são elementos radioativos muito 
instáveis que praticamente não existem 
na Terra e que foram sintetizados pelo 
homem (dentro da caixa respetiva sur-
ge alguma informação). 
 
Neste catálogo as amostras estão lis-
tadas em função do grupo do elemento 
químico a que estão associadas. Assim, 
a visualização da Tabela Periódica dos 
Recursos Geológicos deve ser da es-
querda para a direita. Neste catálogo, 
para além do nome e símbolo químico 
do elemento, apresentam-se as foto-
grafias das mais de cem amostras em 
exposição, o respetivo nome e um bre-
ve texto informativo.

As reservas de hidrogénio 
na Terra são praticamente 
ilimitadas porque ele pode 
ser obtido por eletrólise 
da água. No entanto, 
atualmente a maior parte 
do hidrogénio é produzido 
a partir do gás natural 
e do processamento do 
petróleo.
 
Petróleo bruto das 
seguintes proveniências:
- Matacães, Portugal
-  Casal do Pinheiro, 

Portugal
Composição aproximada 
dos petróleos:
- Portugal

Saturados 62.6%
Aromáticos 29.4%
Compostos polares 
(NSO) 8.0%

- Angola de origem 
marinha:

Saturados 88.5%
Aromáticos 11.5%
Compostos polares 
(NSO) 0.0%

Hidrogénio

H

Petróleo

Petróleo Branco

As reservas de lítio 
na Terra são muito 
abundantes porque 
aparece em múltiplos 
minerais. No entanto, 
atualmente a maior parte 
do lítio é produzido a 
partir da espodumena 
[LiAl(Si2O6)] de pegmatitos 
e do processamento de 
salmouras.
 
Espodumena das 
seguintes proveniências:
-  Mina da Cachoeira, MG, 

Brasil
-  Mina da Capoeira, RN, 

Brasil

Lepidolite
-  Mina de Coronel Murta, 

MG, Brasil

Lítio

Li

Espodumena

Lepidolite

DF AL
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Os recursos com sódio são 
o salgema (halite, NaCl), 
os sulfatos de sódio e os 
carbonatos de sódio. O 
salgema explora-se na 
Mina de Campina de 
Cima em Loulé (Algarve), 
sendo utilizado na 
industria química e 
alimentar.A trona  
[Na3(HCO3)(CO3).2H2O] 
também tem grande 
importância económica. 
Amostra proveniente da 
Turquia.                                          

Sódio

Na

O potássio encontra-se 
em depósitos evaporíticos 
marinhos (silvite e 
carnalite, KClMgCl2.6H2O). 
O silvite (KCl) é um 
mineral utilizado como 
fonte de potássio utilizado 
no fabrico de fertilizantes. 
A amostra é proveniente 
das Minas de Loulé. 
O potássio também 
encontra-se presente na 
estrutura dos feldspatos 
(ortóclase, microclina, 
etc) e das micas. A 
amostra de ortóclase 
(KAlSi3O8) é proveniente 
do Gerês. O feldspato é 
utilizado na indústria do 
vidro e da cerâmica. 

Potássio

K

Ortóclase

IB HC e IB

Zinnwaldite  - mica de lítio 
(KLiFeAl(AlSi3)O10(OH,F)2)
onde o rubídio entra na 
estrutura cristalina em 
substituição do potássio. 
A zinnwaldite tem uma 
composição entre a 
polilitionite [KLi2Al(Si4O10)
(F,OH)2], e a siderofilite 
[KFe2Al(Al2Si2O10)(OH)2]. 
O rubídio é um dos 
elementos com menor 
utilização industrial. 
Amostra proveniente de 
Cínovec (jazigo mineral 
no distrito mineiro 
Erzgebirge-Krusné 
hory, República Checa/
Alemanha).                                

Rubídio

Rb

Zinnwaldite

AM

Halite   IB

Trona    AM

Silvite   IB

Césio

Cs

Polucite

O Césio é obtido a partir 
do mineral polucite 
(Cs,Na)2Al2Si4O12.2H2O, 
que se encontra em 
pegmatitos litiníferos. 
Amostra proveniente do 
Afeganistão.

AL
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Os recursos à base de 
magnésio são vários: 
sais provenientes de 
salmouras, a olivina 
forsterite (Mg2SiO4), o 
talco [Mg3Si4O10(OH)2], a 
huntite [CaMg3(CO3)4], a 
brucite [(Mg(OH)2], assim 
como a dolomite [(Ca,Mg)
(CO3)2] e a magnesite 
(MgCO3). Os minerais 
resultantes de salmouras 
mais importantes são a 
bischofite (MgCl2.6H2O), a 
epsomite (MgSO4.7H2O) e 
a carnallite (KMgCl3.6H2O). 
Amostra oferecida pela 
empresa canadiana 
Baymag, um dos 
principais fabricantes 
de MgO. Os recursos de 
magnésio têm em vista a 
obtenção de dois produtos 
base: magnésia (MgO) 
e magnésio metálico. A 
principal aplicação da 
magnésia é o fabrico 
de tijolos refratários 
para fornos industriais. 
Atualmente a grande 
aplicação do magnésio 
metal é em ligas com 
alumínio.

Magnésio

Mg

Magnesite

AM

Os principais recursos 
à base de cálcio são o 
calcário e o mármore, 
rochas ricas em calcite 
(CaCO3), e o gesso 
(CaSO4.xH2O). A cal (CaO) 
é produzida através do 
processo de calcinação 
de calcário - amostra 
proveniente dos depósitos 
de calcários (Jurássico) de 
Cantanhede, Coimbra.                                                    

Cálcio

Ca

Calcário   IB

IB

Gesso   AM

Estrôncio

Sr

Celestite

Atualmente o único 
mineral de estrôncio com 
interesse económico é a 
celestite (SrSO4).
A figura mostra uma 
amostra de minério de 
estrôncio proveniente 
da mina de Montevive, 
Granada, Espanha.
O estrôncio é empregue 
em peças magnéticas 
(ferrites, SrO6Fe2O3), 
em metalurgia e em 
pirotecnia.

AMAL

As reservas de berílio são 
atualmente asseguradas 
principalmente por rochas 
vulcânicas alteradas. No 
entanto, antigamente 
a maior parte vinha do 
berilo (Be3Al2Si6O18).

Estas amostras são das 
seguintes proveniências:
-  Berilo, Mina de Satão, 

Portugal

-  Morganite (uma 
variedade de berilo), 
Mina de Marropino, 
Moçambique

Berílio

Be

Berilo

Morganite
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Embora existam 
alguns minerais raros 
contendo escândio, o 
metal é extraído em 
algumas refinarias que 
tratam minérios de 
urânio, como a autunite 
[Ca(UO2)2(PO4)2.10-12H2O], 
terras raras, ítrio ou Fe-Ti.
As duas aplicações 
principais do escândio 
são em ligas com 
alumínio e como aditivo 
num eletrólito à base de 
zircónia, empregue em 
células de combustível 
sólido.

Escândio

Sc

Não existem jazigos 
explorados apenas para 
ítrio. Se bem que o ítrio 
possa ocorrer numa 
grande variedade de 
jazigos (granitos alcalinos, 
carbonatitos, jazigos 
hidrotermais, laterites 
e placers), o metal está 
sobretudo associado 
com os jazigos de terras 
raras pesadas em argilas 
com iões adsorvidos, 
seguindo-se em 
importância, os jazigos 
de urânio, de fosfato e de 
nióbio-tântalo.
O óxido é obtido em 
refinarias a partir de 
minérios de terras raras, 
ou de outros dos metais 
afins referidos. 
A xenótima (YPO4) é um 
dos principais minerais de 
onde se extraí o ítrio. Além 
de Y é rico em disprósio, 
érbio e térbio.
O ítrio é muito usado 
em lasers, LEDs, 
supercondutores, fósforos 
e vidro resistente ao calor 
e ao choque.

Ítrio

Y

Xenótima

AM AM

Antunite

O principal minério de 
bário é a barite (BaSO4). O 
sulfato de bário é um dos 
sais mais insolúveis e é 
usado em medicina como 
agente de contraste em 
radiografias ao aparelho 
digestivo – o átomo 
de bário tem muitos 
eletrões, pelo que absorve 
os raios-X. O bário foi 
descoberto a partir da 
barite por Carl Scheele 
em 1774.                 

Bário

Ba

JES

Barite (Tunísia)   AG

O rádio foi descoberto em 
1898 por Pierre e Marie 
Curie a partir de amostras 
de concentrados de 
Urânio das Minas da 
Urgeiriça (Portugal). Eles 
conseguiram extrair 
um miligrama de dez 
toneladas de pecheblenda 
ou uraninite (minério de 
urânio - UO2). O rádio é 
o único elemento que já 
foi recurso geológico mas 
deixou de ser, isto porque 
já não existem aplicações 
(a principal era o fabrico 
de tinta luminescente 
para relógios, bússolas, 
etc.) em virtude da sua 
extrema radioatividade (5 
milhões de vezes superior 
ao urânio). A produção 
mundial de rádio ocorreu 
de 1906 a1938, e foi 
de 547 g. Em Portugal 
teve produção mineira 
sobretudo nos distritos 
de Guarda e Viseu, nas 
minas que posteriormente 
trabalharam para a 
extração de urânio. A 
produção total foi de 
28,3 g de rádio vendido 
sobretudo em sulfatos.                                                  

Rádio

Ra

AM

Uraninite
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Monazite é um fosfato 
relativamente raro, rico 
em terras raras e tório 
[(Ce,La,Y,Th)(PO4)],  que 
pode ocorrer como 
mineral acessório em 
rochas magmáticas 
ácidas (por exemplo de 
composição granítica) e 
que em geral é explorada 
a partir de areias. Este 
fosfato pode apresentar 
composições variadas 
por substituição do cério 
por outras terras raras 
(Nd, Pr, Dy...) e por tório 
ou cálcio. Geralmente 
contém 4 a 12% de ThO2. 
É um mineral utilizado 
como fonte de terras raras 
e de tório.                                     

Tório

Th

Monazite

FN e HC

Amostra rica em autunite 
[Cu(UO2)2(PO4)2.10-12H2O] 
proveniente de antiga 
mina na região da Guarda. 
Até ao início da década 
de 1940 o urânio não 
tinha valor. A exploração 
mineira de urânio em 
Portugal decorreu entre 
1951 e 2000 tendo sido 
produzidas 4381 toneladas 
de U3O8 de minério 
extraído em 62 minas 
dos distritos de Viseu 
e Guarda. Também há 
jazigos de urânio no Alto 
Alentejo (região de Nisa) 
em filões e disseminações 
em granitos e xistos, 
e na Horta da Vilariça 
(Moncorvo).      

Urânio

U

Antunite

AM

Concentrado de terras 
raras da mina Mount Weld 
(MW), Austrália - a segunda 
mais importante da Terra e 
mina com teor médio mais 
elevado  a nível mundial. 
O minério é rico em 
minerais do grupo da 
bastnasite [TR(CO3)F] (TR 
– elementos terras raras). 
Trata-se de um jazigo 
supergénico (laterite de 
um carbonatito) rico em 
P, Nb, Ta, Y e terras raras, 
contidas  em minerais 
secundários resultantes 
da meteorização do 
carbonatito Proterozoico 
(cerca de 2025 milhões de 
anos). O carbonatito  é uma 
rocha magmática com mais 
de 50% de carbonatos.
As principais aplicações 
dos lantanóides  são: 
Ímanes (Nd e Sm), lentes 
(La), polimento (Ce), 
fósforos (Eu), marcadores 
e tecnologia médica (Gd), 
baterias (La), coloração de 
vidros (Tb e Nd), indústria 
nuclear (Gd e Sm) e lasers 
(Ho e Dy).

Terras Raras 
(Lantanídeos)
Lantânio, Cério, 

Praseodímio, Neodímio, 
Promécio, Samário, 
Európio, Gadolínio, 
Térbio, Disprósio, 

Hólmio, Érbio, Túlio, 
Itérbio e Lutécio

La Ce Pr Nd 
Pm Sm Eu 

Gd Tb Dy Ho 
Er Tm Yb Lu

O elemento Pm é radioativo 
com um tempo de semivida 
curto, pelo que não existe na 

Natureza.

Bastnasite de cério 
[Ce(CO3)F] proveniente 
de um pegmatito de 
Thor Lake (Ontario-
Canadá), que a empresa 
AvalonVentures está a 
prospetar. 

Cério

Ce

Bastnasite

ALAM
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Minérios de titânio (ricos 
em ilmenite - FeTiO3) 
provenientes de jazigos 
de rochas magmáticas de 
quimismo básico (gabros) 
situados na Noruega. Há 
também areias e aluviões 
ricos em Ti que foram 
explorados por exemplo 
na Ribeira de Gaia 
(Belmonte).  

Titânio

Ti

FN

Ilmenite

O zircão (ZrSiO4) é um 
mineral habitual em 
rochas graníticas e 
possui normalmente 
uma pequena dimensão 
(100 a 300 micras). É um 
mineral rico em urânio, 
tório e terras raras leves e 
é atualmente muito usado 
em geocronologia (idades 
(U/Pb). Esta amostra 
é de um pegmatito de 
Tocantins no Brasil.                                    

Ziecónio

Zr

AM

Zircão

O raríssimo hafnon 
(HfSiO4) é o único mineral 
de háfnio, apesar de o 
Hf ter um teor crustal 
análogo ao de muitos 
metais mais conhecidos 
(Sn, W). O háfnio tem 
propriedades químicas 
semelhantes ao zircónio, 
pelo que ocorre associado 
a este elemento em 
todos os minerais de 
zircónio. É apenas obtido 
em refinarias que tratam 
concentrados de minerais 
de zircónio. Na imagem 
estão dois cristais de 
zircão (ZrSiO4).                                                

Háfnio

Hf

Zircão

FN

A vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] 
é um mineral raro, 
resultante da oxidação 
de minerais de chumbo 
(como a galena).
Foi o mineralogista 
espanhol Andrés Manuel 
del Río quem, em 1801, 
terá descoberto pela 
primeira vez cristais deste 
mineral. Ele chamou o 
mineral de “chumbo 
marrom”, pela sua cor 
e associação a outros 
minerais de chumbo, 
admitindo que poderia 
ter um novo elemento 
químico. Esse novo 
elemento, primeiro, foi 
designado por pancromo 
(devido às semelhanças 
das suas cores com o 
crómio) e, depois, por 
eritrônio.
Só em 1830, o químico 
sueco Nils Gabriel 
Sefström, descobriu o 
elemento químico que 
viria a ser designado por 
vanádio (em homenagem 
à deusa da beleza na 
mitologia Escandinava 
“Vanadis”) num óxido de 
vanádio.

Vanádio

V

AGD

Vanadinite

O nióbio é obtido 
maioritariamente de 
minérios ricos em 
pirocloro, um grupo de 
minerais com a fórmula 
geral (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F);  
a segunda fonte do metal 
são minerais do grupo 
da columbite-tantalite 
[(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6]. 
A columbite é o termo 
mais rico em nióbio 
[(Fe,Mn)Nb2O6].
O nióbio é usado no 
fabrico de aços de 
alta resistência e de 
supercondutores 
(empregues em 
ressonância magnética).

Nióbio

Nb

AM

Columbite-tantalite

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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Volframite (Fe,Mn)
WO3 - termo de uma 
série isomorfa cuja 
composição varia entre 
a FeWO3 (ferberite) e 
MnWO3 (huebnerite), 
que juntamente com 
CaWO3 (scheelite) são 
as principais fontes de 
tungsténio ou volfrâmio. 
Amostra proveniente das 
Minas da Panasqueira 
(Portugal). 

Tungsténio

W

FN

Volframite

O tântalo é obtido 
a partir de tantalite 
[(Fe,Mn)Ta2O6)] que 
pode ser encontrada em 
pegmatitos. Das seguintes 
proveniências:

-  Frasco de concentrado, 
Mina de Satão, Portugal

-  Cristal, Mina de 
Pegmatito, MG, Brasil

Os minerais do grupo 
columbite-tantalite 
podem ocorrer em 
aluviões resultantes 
da meteorização de 
pegmatitos graníticos.

Tântalo

Ta

AL

Tantalite

O mineral cromite 
(FeCr2O4) é a única 
fonte económica de 
crómio. As amostras são 
provenientes do distrito 
de Bragança.

Crómio

Cr

FN

Cromite

Molibdenite (MoS2) 
mineral metálico de baixa 
dureza que é a principal 
fonte de Mo. Ocorre 
frequentemente 
associado à volframite. 
Amostra de molibdenite 
+ quartzo +moscovite 
das Minas da Borralha 
(Portugal).                                  

Molibdénio

Mo

Molibdenite

IB

AM

Pirolusite (MnO2), 
mineral que é uma das 
principais fontes de 
manganês. Amostras 
provenientes de Cercal, 
Alentejo (Portugal).

Manganês

Mn

Pirolusite

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos

10



O tecnécio é um elemento 
radioativo cujos isótopos 
têm tempos de semivida 
relativamente pequenos 
e, por isso, já não existe 
na Terra. Atualmente, 
é produzido a partir do 
bombardeamento com 
neutrões do isótopo 
molibdénio-98 (98Mo), 
produzindo o 99Mo que 
decai (tempo de semivida 
de 67 horas) formando 
o isómero metastável de 
tecnécio-99m (99mTc), 
que por sua vez também 
decai (tempo de semivida 
de 6 horas) com emissão 
de raios gama para 99Tc. 
O 99mTc é usado em 
medicina.

Tecnécio

Tc

AGD

Molibdenite

Minério de ferro, rico 
em magnetite (Fe3O4) 
e hematite (Fe2O3) - 
minerais que são a 
principal fonte de ferro. 
Amostra proveniente da 
província metalogénica de 
Hamersley, Austrália.           

Ferro

Fe

AM

Magnetite (Bolívia)   BV

Hermatite (Moncorvo 
(Portugal)   IB

Minério de Ni-Cu-PGE 
(PGE (Platinum-Group 
Elements) – platinoides), 
no qual os platinoides 
(sobretudo a platina 
e o paládio) são um 
subproduto. Amostra 
proveniente da Província 
metalogénica de Sudbury 
(Canadá).
As grandes aplicações 
destes elementos são em 
catalisadores, joalharia e 
medicina.

Ruténio, Ródio,
Paládio, Ósmio,
Irídio e Platina

Ru Rh Pd
Os Ir Pt

AM

Minérios de Ni-Cu-PGE

Rénio

Re

Molibdenite

Minério de molibdénio 
(molibdenite - MoS2, em 
granito); o rénio está 
associado ao Mo em 
algumas molibdenites 
e é obtido em refinarias 
que tratam minério de 
molibdénio. Mina dos 
Carris, Serra do Gerês 
(Portugal).
O rénio é utilizado no 
fabrico de superligas 
com níquel e de 3 a 6% 
de Re, usadas no fabrico 
de motores de grandes 
aviões comerciais e de 
alguns aviões de guerra.

AM

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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O ouro (Au) é um 
elemento raro, ocorrendo 
geralmente como metal 
nativo. É utilizado em 
joalharia, eletrónica, 
medicina dentária, 
medicamentos (sais de 
ouro), cunhagem de 
moedas e fabrico de 
medalhas. As amostras 
são provenientes da Mina 
das Banjas (Paredes) 
encontrando-se o ouro 
associado ao quartzo. Esta 
mina enquadra-se no 
Distrito Mineiro Dúrico-
Beirão o segundo maior 
produtor de ouro em 
Portugal (depois de Jales–
Três Minas).

ouro

Au

HC

Ouro

AM

Cobalto

Co

Cobaltite

Cobaltite (CoAsS), um dos 
principais minerais de 
onde se extraí o cobalto. 
Amostra proveniente do 
Alto Atlas (Marrocos).
Os principais usos são 
o fabrico de superligas 
com níquel, ligas com alta 
resistência à corrosão 
em água, ferramentas de 
corte, imãs permanentes, 
catalisador na indústria 
petrolífera, conversor 
catalítico de gases de 
escape e o fabrico de 
baterias recarregáveis.

Minério de Ni-Cu-PGE 
(Platinum-Group 
Elements), rico em 
pentlandite [(Ni,Fe)9S8], um 
dos principais minerais de 
onde se extraí o níquel. 
Amostra de minério ciço 
proveniente da Província 
metalogénica de Sudbury 
(Canadá). Refira-se, como 
curiosidade, que o minério 
desta província mineira se 
formou por imiscibilidade 
magmática na sequência 
de um impacto meteorítico 
ocorrido há 1850 milhões 
de anos.                 

AM                                     

Meteorito férreo Sikhote-
Alin. Constituído por uma
liga de Fe e Ni. Tinha 
uma massa total de 23 
toneladas. Caído em
1947 em Primorskiy Kray 
na Rússia. Coleção do 
Arq. Fernando Lanhas.

A principal aplicação do 
níquel é o fabrico de aços 
inoxidáveis, os quais têm 
normalmente 18% de Cr e 
8% de Ni.

Níquel

Ni

HC

Meteorito de Fe-Ni

Minério de Sudbury

Minério do tipo “Sulfureto 
maciço”, rico em 
calcopirite (CuFeS2), 
mineral que é uma das 
principais fontes de cobre. 
Amostra com cerca de 
20% Cu proveniente da 
Mina de Neves Corvo, 
Almodôvar (Portugal). 
O cobre tem vastas 
aplicações sendo o terceiro 
metal de maior uso (após 
o ferro e o alumínio). 
É sobretudo usado no 
fabrico de fios elétricos 
e ligas metálicas, usadas 
por exemplo no fabrico de 
moedas.

Cobre

Cu

Calcopirite

AM

A prata, o elemento de 
maior refletância, é um 
metal mas também um 
mineral. Até há poucos 
anos o mineral em cuja 
composição só entra a 
prata denominava-se 
prata nativa.

Prata

Ag

Prata

Prata (com galena)                  

AM

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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O cinábrio (HgS) é o 
minério mais importante 
de mercúrio, que é um 
metal que se conhece 
desde a antiguidade. Era 
usado com pigmento 
vermelho nos tempos 
pré-históricos e usado 
nas pinturas rupestres. O 
elemento Hg, que é líquido 
à pressão e temperatura 
ambiente, pode ser obtido 
por simples aquecimento 
do cinábrio [HgS(s) + O2(g) 
→ Hg(l) + SO2(g)], pelo 
que foi um dos primeiros 
elementos a serem 
descobertos (cerca de 
3000 a.C.). As principais 
minas de mercúrio são 
na china mas, devido à 
sua elevada toxicidade, a 
procura de mercúrio tem 
vindo diminuir. Exemplar 
das minas de Almadén, 
Espanha.

Mercúrio

Hg

JES e AL

Cinábrio

Minerais provenientes da 
Argentina: hidroboracite  
(CaMg[B3O4(OH)3]2.3H2O)
e bórax, também 
conhecido como 
tincal, de composição 
[Na2B4O5(OH)4.8H2O].
Metade dos concentrados 
de boro produzidos 
anualmente são usados 
no fabrico de vidro Pyrex 
(contendo de 12 a 15% 
de B2O3), lentes de alta 
qualidade, fibra de vidro, 
pastas cerâmicas e 
agentes de limpeza. Os 
perboratos, metaboratos 
e pentaboratos de sódio 
são usados no fabrico de 
fertilizantes, herbicidas, 
inseticidas, cosmética, 
adesivos, detergentes e 
desinfetantes.  

Boro

B

AM

      Hidroboracite             

Bórax        
Minério do tipo “Sulfureto 
maciço”, rico em 
esfalerite (ZnS), mineral 
que é a principal fonte 
de zinco proveniente das 
Minas de Neves Corvo, 
Almodôvar (Portugal).
Uma das principais 
aplicações do zinco 
consiste no fabrico de 
ferro galvanizado, que 
é uma chapa de ferro 
revestida por uma película 
de zinco. Uma das mais 
conhecidas aplicações do 
zinco é o fabrico de latão 
que é uma liga geralmente 
formada por 20% de Zn e 
80% de Cu.

Zinco

Zn

Esfalerite

Não há minérios 
específicos de cádmio. 
O cádmio entra na 
estrutura cristalográfica 
da esfalerite em teores 
que podem atingir, por 
vezes, 2 a 3% de Cd, 
razão pela qual é obtido 
em refinarias que tratam 
minérios de zinco. 
Amostra proveniente 
da Mina de Neves Corvo 
(Portugal).  
O maior uso do cádmio 
é em baterias (Ni-Cd), 
pigmentos para tintas 
amarelas usadas em 
variadíssimas aplicações, 
e em coberturas 
estabilizadoras para 
plásticos (PVC).                                                 

Cádmio

Cd

AM

Esfalerite                 

AM

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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tálio

Tl

Galena com          
esfalerite e quartzo (Mina do 

Pinheiro, Penamacor, Portugal)

Embora existam alguns 
raros minérios com 
teores anómalos em 
tálio, o metal é obtido 
em refinarias que tratam 
minérios de zinco e 
chumbo (galena, PbS); 
pode também, ser 
extraído de pirites (FeS2) 
durante a extração de 
enxofre para a produção 
de ácido sulfúrico.
O tálio é um metal raro e 
de pouco uso. Umas das 
maiores aplicações atuais 
é o uso como raticida e 
inseticida.   

AM

Pirite (Mina da faixa pirítica)

Grafite (anthracitic variety) 
de Kaisersberg, Austria. 
Teor em C (base seco sem 
cinzas) = 99,24% com um 
rendimento em cinzas de 
cerca 20% (base seco).

DF
A metantracite é um carvão 
evoluído de cor negra e 
brilhante. O carvão é um 
combustível fóssil. Trata-se 
de uma rocha sedimentar 
de origem orgânica 
formada a partir de restos 
vegetais consolidados e 
quimicamente alterados. A 
metantracite é constituída 
essencialmente por 
carbono (cerca de 90% 
base seco sem cinzas). 
Amostra proveniente da 
Mina de carvão do Pejão 
(Castelo de Paiva).
Tronco de planta articulada, 
do Carbonífero, fossilizado 
por incarbonização 
(cerca de 300 milhões 
de anos). A periderme do 
tronco foi substituída por 
metantracite. Amostra 
proveniente da Mina de 
carvão de S. Pedro da Cova 
(Gondomar).

Carbono

C

Grafite

HC

Metantracite

Tronco mineralizado 
em metantracite

A rocha bauxito forma-se 
por meteorização química 
das rochas aluminosas em 
condições subtropicais. 
O principal minério de 
alumínio é constituído 
pelos minerais de caulinite 
e oxi-hidróxidos de Al: 
gibsite (Al(OH)3), boemite 
[γ-AlO(OH)] e diásporo 
α-[AlO(OH)].

Alumínio

Al

IB

Bauxito

Gálio

Ga

Bauxito

Não existe nenhum 
minério específico 
para gálio. Pequenas 
quantidades de gálio 
encontra-se nos minerais 
do bauxito de onde pode 
ser extraído.

IB

Minério de zinco. Não há 
minérios específicos de 
índio. O índio entra na 
estrutura cristalográfica 
da esfalerite [(Fe,Zn)S] 
em teores que podem 
atingir centenas de ppm, 
sendo recuperado em 
refinarias que tratam, 
principalmente, minérios 
de zinco. Minas de 
Neves Corvo, Almodôvar 
(Portugal).  
A principal aplicação 
do índio é o fabrico 
de óxido de estanho e 
índio (ITO), um material 
fino (0,005 mm), 
transparente, condutor 
elétrico e que reflete o 
calor, usado na produção 
de monitores planos, 
para computadores, 
coletores solares, vidros 
especiais, entre outras 
variadíssimas aplicações.                           

Índio

In

Esfalerite

AM

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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Estanho

Sn

Cassiterite

Minério rico em cassiterite 
(SnO2), mineral que 
é a principal fonte de 
estanho. Amostra com 
cerca de 50% de Sn 
proveniente das Minas de 
Neves Corvo, Almodôvar 
(Portugal).
O estanho tem 
vastíssimas aplicações. As 
de maior uso são o fabrico 
de latas e contentores, 
soldas (ligas com Pb), 
bronzes (ligas com Cu) e 
peltre (ligas com Sb, Cu, 
Bi e Pb).

AM

Chumbo

Pb

Minérios ricos em galena 
(PbS), mineral que é 
a principal fonte de 
chumbo, proveniente 
da Mina de Terramonte, 
Castelo de Paiva 
(Portugal).  
A principal aplicação do 
chumbo é no fabrico de 
baterias para veículos 
motorizados. Os vidros de 
“cristal” continuam a usar 
grandes quantidades de 
chumbo no seu fabrico.

AM

O quartzo (SiO2) é o 
mineral mais comum 
na Terra, estando 
regularmente presente 
nos três grupos de rochas. 
A palavra quartzo deriva 
de um termo alemão, de 
origem desconhecida, 
tendo sido usada pela 
primeira vez por Georgius 
Agricola, considerado por 
muitos como o pai da 
mineralogia.
O quartzo é uma fonte 
natural de silício que é o 
segundo elemento mais 
abundante na crusta 
terrestre. A ágata também 
é uma variedade de sílica. 

Silício

Si

AGD

Quartzo           

Ágata

Embora existam alguns 
minérios raros com teores 
anómalos em germânio, 
o metal está presente em 
minérios de outros metais, 
principalmente zinco – 
como a esfalerite (ZnS). 
Assim, ele é recuperado 
como um subproduto na 
fundição de zinco.
O germânio é usado como 
catalisador na produção 
de polímeros, em vidros 
transparentes à radiação 
infravermelha, em fibras 
óticas e  em eletrónica 
e aplicações de energia 
solar.

Germânio

Ge

AM

Esfalerite

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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A arsenopirite (FeAsS) 
foi o minério mais 
importante de arsénio, 
que é um metal que se 
obtinha muitas vezes 
como subproduto por 
exemplo das minas 
de Jales, que viviam 
principalmente do ouro. 
A amostra em exposição 
é da Mina da Panasqueira, 
Portugal.

Arsénio

As

AL

Arsenopirite          

A estibina (Sb2S3) é o 
principal minério de 
antimónio. O antimónio 
é utilizado em ligas, 
geralmente com o 
chumbo. É também usado 
no fabrico de borrachas, 
tintas, cerâmica, 
pirotecnia e na indústria 
farmacêutica. Amostra 
proveniente da Mina de 
antimónio e ouro de Alto 
do Sobrido (Gondomar), 
Distrito Mineiro Dúrico-
Beirão, ocorrendo 
associada ao quartzo.

Antimónio

Sb

HC

Estibina

O azoto (nitrogénio) e 
o oxigénio são os dois 
gases mais abundantes 
na atmosfera da Terra nas 
seguintes percentagens: 
azoto (nitrogénio), 78%; e, 
oxigénio, 21%.

Azoto / Oxigénio

N   O

JES

O fósforo é 
maioritariamente obtido 
de fosfatos de origem 
sedimentar, os fosforitos. 
Os exemplares mostrados 
são no entanto de apatites 
de origem hidrotermal do 
estado da Baía, Brasil.

Os minerais do grupo
das apatites 
[Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)] 
constituem uma série 
isomorfa com os seguintes 
termos extremos: 
fluorapatite [Ca5(PO4)3F], 
cloroapatite [Ca5(PO4)3Cl], 
hidroxiapatite 
[Ca5(PO4)3OH] e 
carbonato-apatite 
[Ca5(PO4,CO3,OH)3(F,Cl,OH)]. 

Fósforo

P

AM e AL

Apatite

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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O selénio substitui 
preferentemente o enxofre 
na rede cristalina dos 
sulfuretos, razão pela qual 
o elemento é recuperado 
em refinarias de cobre 
(90%) ou de chumbo 
(10%). Na imagem uma 
amostra de minério de 
cobre muito rico em 
calcopirite (FeCuS2), 
proveniente da mina de 
Neves Corvo. 
A principal aplicação 
do Selénio é como SeO2 
para a produção de 
manganês eletrolítico, e 
a segunda maior é como 
descolorante de vidro. É 
ainda usado em químicos 
para fotocopiadoras.

Selénio

Se

Calcopirite

AM

A telurobismutite (Bi2Te3) é 
um mineral raro de telúrio 
geralmente associado 
a filões de quartzo 
aurífero hidrotermais, 
mas também encontrado 
em skarns e em rochas 
máficas e ultramáficas.

Telúrio

Te

HC

Telurobismutite          

Bismuto

Bi

Bismuto 

O bismuto surge na 
natureza como metal 
nativo (tal como o cobre, 
o ouro e a prata), pelo 
que foi descoberto em 
1400 a.C.. Foi usado  em 
ligas com o chumbo, com 
o qual tem semelhanças 
químicas. Atualmente 
a sua produção está 
a aumentar, devido á 
sua utilização em ligas 
metálicas como substituto 
do chumbo que é tóxico. 
Naturalmente existem 
alguns minerais de 
bismuto, nomeadamente 
os sulfuretos e os óxidos, 
mas a sua produção 
só é económica como 
subproduto da fundição 
do chumbo.

JES

Bismuto
[com Skutterudite, 

(Co,Ni,Fe)As2-3]

O enxofre (S) é um mineral 
de origem vulcânica ou 
resultante da alteração de 
sulfatos ou sulfuretos. É 
utilizado na produção de 
ácido sulfúrico, explosivos, 
medicamentos, fabrico 
de papel e borracha, 
como pesticida entre 
outros. Contudo a maior 
parte do enxofre utilizado 
provém da pirite. A pirite 
(FeS2) é um mineral que 
pode ocorrer associado 
a fósseis, neste caso 
em cristais ocupando o 
espaço deixado por uma 
carapaça de trilobite 
(amostra proveniente de 
Covelo, Gondomar). Devido 
à grande quantidade de 
enxofre que contém, a 
pirite não é geralmente 
usada como minério de 
ferro, mas sim no fabrico 
de ácido sulfúrico.

Enxofre

S

Enxofre

HC

Fóssil de trilobite com
 cristais de pirite

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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O cloro obtém-se do 
cloreto de sódio que é 
explorado da halite (NaCl) 
a que se dá o nome de 
salgema. As quantidades 
deste mineral-rocha 
existentes na Terra são 
colossais. Foi estimado 
que a maior bacia 
sedimentar rica neste 
recurso conterá cerca de 
2400000 km3 de salgema. 
O exemplar em exposição 
é de Halite (NaCl) e é 
formado naturalmente na 
água salgada da cratera 
do vulcão central da Ilha 
do Sal em Cabo Verde.

Cloro

Cl

Halite

AM e AL

O bromo é extraído de 
salmouras por vezes a 
grande profundidade 
(2-3 km) podendo atingir 
concentrações de 4000 
a 6000 ppm. Sete países 
extraem brometos sendo 
os mais importantes Israel 
e a Jordânia (que extraem 
do Mar Morto) a China e 
os EUA. Acessoriamente 
sais de bromo podem 
ser recuperados por 
evaporação de água do 
oceano.
O principal uso do bromo 
na atualidade é em 
produtos retardantes de 
fogo.

Bromo

Br

Água do mar

AM

O elemento polónio foi 
descoberto por Marie e 
Pierre Curie em 1898. 
Eles extraíram uma 
pequena amostra de 
polónio do minério de 
urânio, a pecheblenda 
– uma tonelada deste 
minério tem cerca de 100 
microgramas de polónio 
(0,00000001%). 
A amostra em exposição
é um minério de 
urânio – uraconite 
[(UO2)6(SO4)(OH)10.12H2O] 
em pecheblenda (UO2).

Polónio

Po

Uraconite em pecheblenda 

JES

A fluorite (CaF) é a 
principal fonte de fúor, e 
aparece frequentemente 
sob a forma cúbica 
muito característica, em 
alterações hidrotermais. 
O exemplar vem da 
mina de Ribadesella, 
Astúrias, Espanha. Onde 
continuam ainda hoje a 
ser exploradas.

Flúor

F

Fluorite

AL

Tabela Periódica dos Elementos nos Recursos Geológicos
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Os gases do Grupo 
18 existem todos na 
atmosfera e, os que 
são estáveis, podem 
ser extraídos do ar, 
nomeadamente do ar 
líquido. A concentração 
destes quatro gases na 
atmosfera é: Ne – 18 ppm; 
Ar – 0,93%; Kr – 1 ppm; e, 
Xe – 90 ppb. 

Néon, Árgon, 
Crípton, Xénon

Ne Ar 
Kr Xe

JES

O isótopo mais 
abundante (cerca de 
99,3%) de urânio é o 
238U. Este isótopo sofre 
decomposição radioativa 
até se transformar em 
chumbo estável (206Pb). 
Num passo intermédio da 
decomposição forma-se 
o isótopo radiativo do 
gás rádon (222Rn) (tempo 
de semivida de 3,8 dias) 
a partir do decaimento 
do rádio (226Ra). O 222Rn 
decai para polónio 
(218Po) com emissão de 
uma partícula alfa. Este 
fenómeno observa-se 
em qualquer mineral de 
urânio, como na autunite 
[Ca(UO2)2(PO4)2.10-12H2O].

Rádon

Rn

JES

Antunite

Embora existam alguns 
minerais que contêm 
iodo, ele é extraído de 
salmoura natural, que 
pode conter até 
100 ppm do elemento, e 
de depósitos de nitratos 
no Chile que podem 
conter até 5% de iodato 
de sódio. No entanto, o 
elemento iodo não foi 
descoberto nos seus 
minerais, mas em cinzas 
de algas em 1811. 

Iodo

I

Algas secas

JES

As primeiras amostras de 
hélio foram obtidas por 
dissolução de cleveite 
(forma impura de 
uraninita, UO2) em solução 
ácida. As bolhinhas de 
hélio retidas na rede 
cristalina do mineral 
libertam-se o que 
permite a sua recolha. 
O mesmo acontece 
noutros minerais de 
urânio como na autunite 
[Ca(UO2)2(PO4)2.10-12H2O]. 
O hélio forma-se a partir 
da emissão de radiação 
alfa (núcleos de hélio) 
durante o decaimento 
radioativo do urânio. O 
hélio é explorado em 
alguns jazigos de gás 
natural. 

Hélio

He

JES

Antunite

Cleveite
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