
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MINERALOGIA APLICADA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 4 A/S - 80 H/A – 66,7 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Compreender a origem, formação, propriedades físicas e químicas, 
classificação, uso e importância dos minerais. 

 Usar, adequadamente, os equipamentos de laboratório para fazer a 
identificação mineralógica, propriedades físicas e químicas, visando 
sua aplicação na área de mineração e geologia. 

 
OBJETIVOS 

Entender a evolução da mineralogia como ciência desde nossos 
antepassados até o presente, interpretar diagramas de cristalização mineral 
no ambiente endógeno e estabilidade mineral no ambiente exógeno, 
identificar as propriedades físicas e distintivas e nomenclatura dos minerais 
em amostras de mão, ter noções básicas dos diversos sistema cristalinos 
que governam a estrutura interna dos minerais, identificar as várias classes 
dos minerais de acordo com a composição química e arranjo interno dos íons 
e moléculas, ter noções básicas sobre a formação,  lapidação e 
comercialização de minerais-gema, classificar os minerais industriais.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução ao estudo da mineralogia como ciência, sua importância no 
desenvolvimento da sociedade, da economia, saúde e meio ambiente. 
Breve historio da mineralogia. 

2. Conceitos básicos: O que é mineralogia, os minerais formadores de 
rochas, minerais primários e secundários e ambientes de cristalização.  

3. O Diagrama de Cristalização Mineral de Bowen. Diagrama de 
Estabilidade Mineral de Goldish.  

4. Propriedades físicas dos minerais: dureza, clivagem, partição, fratura, 
traço, hábito, tenacidade, densidade, magnetismo, cor, brilho. 

5. Cristalografia: classificação dos cristais quanto a forma, os tipos de 
ligações químicas envolvidas nas estruturas cristalinas, identificação 
dos sete sistemas de cristalização dos minerais e a rede de Bravais. 

6. Mineralogia descritiva: minerais essenciais e acessórios, as classes dos 
minerais: elementos nativos, sulfetos, sulfatos, óxidos, hidróxidos, 
silicatos, halóides, carbonatos, fosfatos, molibidatos, tungstatos, 
nitratos, boratos. 

7. Rochas e minerais industriais e ornamentais: Identificar os principais 
minerais industriais e decorativos e seus modelos genéticos prováveis. 

8. Gemas: Identificar minerais-gema, seus modelos genéticos prováveis, 
tipos de lapidação e importância econômica. 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogais com quadro, datashow, martelo de 



geólogo, internet, vídeos, laboratório de minerais e rochas, aulas 
práticas de campo e laboratório, biblioteca, mapas topográficos e 
geológicos, seminários. 

 

 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação 
nas atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos 
individuais e coletivos, apresentação e discussão de textos e avaliação 
escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio 
de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos 
conteúdos. Essas atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de 
revisão, oficinas de leitura, produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, 
CD.  
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