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tudo dos cristais naturais e sua sistematização. Com os
tempos, evoluiu de uma forma muito melhor organi-
zada do que outros sectores como, por exemplo, a cris-
talização, e simplesmente passou a englobá-los, con-
quistando o título de Prima Dona da área. Hoje em
dia, sob o grande “guarda-chuva” da Cristalografia, abri-
gam-se cientistas com graus de especialização muito
diversos: há uma diferença qualitativa abismal entre o
“know-how” exigido para caracterizar cristais já feitos,

determinar a sua estrutura com to-
da a precisão, operando difractó-
metros sofisticados, e a “arte” que
comanda a mão do químico de sín-
tese, que pena num laboratório dias
e meses a fio tentando fazê-los cres-
cer “às cegas”, tendo a intuição co-
mo guia para produzir o alimento
das referidas máquinas. À primeira
vista, este comentário parece en-
volver uma crítica ao químico de sín-
tese: porque não procura na litera-
tura as directrizes gerais que lhe
permitam rentabilizar o seu traba-
lho? A resposta é simples: porque
não as encontra! Por um lado, o seu
“produto” provavelmente nunca foi
sintetizado. Por outro, o crescimen-
to de cristais ainda não tem um tra-
tamento unificado com a descrição
desses princípios básicos. Salvo ra-
ras excepções, o que existe são abor-
dagens carregadas de um formalis-
mo matemático que, embora elegante
e rico do ponto de vista científico,
as torna difíceis de ler. Além disso,
a pouca informação existente é mui-
to difícil de localizar, pois é parti-
cularizada para esta e aquela subs-

OS CRISTAIS E A TECNOLOGIA

Grande parte dos sólidos que nos rodeiam apre-
sentam-se cristalinos, ou contêm cristais na sua consti-
tuição. Alguns exemplos encontram-se abaixo resumi-
dos (Fig. 1, Qd. 1). Se analisarmos esta listagem com
cuidado, vemos que a par dos cristais naturais, os mi-
nerais, muitos outros surgiram de domínios tecnológi-
cos especializados.

Pensando na International Union
of Crystallography, que organiza
Mega Congressos com milhares de
participantes e uma infinidade de
assuntos divididos por microssim-
pósios, workshops, seminários e con-
ferências satélite onde a festa con-
tinua, chega-se à seguinte conclusão:
actualmente, a Cristalografia é o
Polvo Gigante de muitos braços que,
como um híbrido das Ciências
“Clássicas”, passou a ter como ob-
jectivo o estudo dos cristais nas suas
múltiplas facetas. Quando nesses
congressos vemos à nossa volta fí-
sicos, geólogos, químicos, enge-
nheiros químicos, de materiais e elec-
trotécnicos, médicos, biólogos,
matemáticos e até artistas plásticos
que produzem obras com motivos
simétricos inspirados em Escher, te-
mos a constatação desse facto, e a
justificação para a grande diversi-
dade de cristais que passámos a en-
contrar no nosso meio. No entanto,
cristalografia significa, apenas, quan-
to tomada à letra, caracterização de
cristais... Começou por ser um ra-
mo da Mineralogia dedicado ao es-

Os cristais, pela sua beleza incomparável, sempre suscitaram a admiração do Homem.
Ao seu estudo científico estão ligadas algumas páginas de ouro da História da Ciência.
No entanto, a sua presença no ensino das ciências básicas, nomeadamente a Química,

tem diminuído gradualmente, em flagrante contraste com a sua importância
no mundo tecnológico moderno. Há que repensar e modificar esse estado de coisas...

OS CRISTAIS NO ENSINO
E DIVULGAÇÃO DA QUÍMICA

CLEMENTINA TEIXEIRA
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O Coelho Branco pôs os óculos. Por onde devo começar, Majestade? - perguntou.
Começa pelo princípio - respondeu o Rei solenemente. E vai até ao fim. Depois pára.

Lewis Carroll em “Alice no país das maravilhas” 
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tância, de domínios muito especializados e que podem
não ter nada a ver com o objecto do nosso interesse...
Experimentar, com paciência, torna-se, então, em ter-
mos práticos, o atalho mais eficaz.

... a cristalização ainda é entendida por muitos
como uma arte, mas ninguém duvida que há uma for-
te componente científica nessa arte. Há grande relu-
tância em fazer uma abordagem da técnica de forma
independente e dissociada do produto a cristalizar.
Este estado de coisas é semelhante ao que existia há dé-
cadas em relação à destilação: o tratamento científi-
co sobrepôs-se à arte, quando se reconheceu que o fac-
tor chave que unia os métodos de destilação, residia
no estudo das propriedades físicas dos sistemas em equi-
líbrio...

Mullin (tradução não textual) [1]

Quadro 1
Cristais do nosso quotidiano

O açúcar e o sal da nossa alimentação; os sais de
banho, também de cloreto de sódio; o gelo nos fri-
goríficos, os cristais de neve e de geada; os medica-
mentos que tomamos em comprimidos; a grafite dos
lápis; o brometo de prata das películas fotográficas;
os cristais de quartzo dos relógios; os rubis sintéticos
dos emissores de raios laser; os componentes abrasi-
vos de ferramentas, os bisturis cirúrgicos e outros ins-
trumentos de corte, feitos a partir de diamantes sin-
téticos; as janelas ópticas de muitos instrumentos de
laboratório; os cristais de silício dos chips de electró-
nica do rádio, da televisão, dos cartões de crédito;
muitos dos materiais de construção; os metais e suas
ligas; existem cristais nos seres vivos, os minerais bio-
génicos: a hidroxiapatite dos ossos e dos dentes, a
aragonite das conchas dos moluscos, os cálculos dos
rins e da vesícula; as rochas e os minerais, as pedras
artificiais e naturais que nos seduzem nas montras das
ourivesarias… 

Líquidos:   isotrópicos     e    anisotrópicos

Os “cristais líquidos” dos mostradores digitais e
sensores de temperatura não são, na realidade, cris-
tais, mas sim líquidos anisotrópicos de estrutura in-
termédia, parcialmente ordenada em determinadas di-
recções (adaptado de Mullin, ref. 1, p2.)

A cristalização abarca todos os métodos físicos e quí-
micos de produção de cristais, e é talvez a mais antiga
e no entanto a Cinderela das operações unitárias de pu-
rificação de substâncias [1]. Indicam-se seguidamente al-
gumas aplicações na indústria química e áreas afins
(Hulliger, 1994 [2]; [3b, c]), bem como as principais ver-
tentes do estudo dos cristais:

- Cristalização industrial, produção de substâncias
químicas em grande tonelagem (um milhão de to-
neladas por ano): cristais de pequena dimensão (clo-
reto de sódio, ureia, açúcar, zeólitos); monocristais
de elementos (Si) e de compostos (óxido de zircó-
nio, etc.).

- Determinações da estrutura molecular de cris-
tais, “os retratos das moléculas”, por métodos de di-
fracção de raios X, associadas à síntese Química pa-
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Fig. 1 - Antigo painel de azulejos numa vila do interior. Nitrato ou
salitre do Chile, e nitro de sódio são os nomes comerciais do nitrato
de sódio, NaNO3, utilizado como fertilizante. Forma jazidas naturais
no País donde provém o seu nome. Os cristais, do sistema trigonal,
são birrefringentes1 e isoestruturais dos da calcite. Nitro de Bengala ou
salitre é a designação do sal análogo de potássio KNO3 (sistema he-
xagonal). É frequente confundirem-se na literatura as duas designa-
ções. Estes sais são muito solúveis em água, mas o de potássio é fi-
xado e retido pelas plantas, enquanto que o de sódio não o é. Por isso
mesmo os depósitos naturais de sais de sódio são muito mais abun-
dantes na Natureza. Os dois compostos formam cristais gigantes com
facilidade, em laboratório, sendo interessantes do ponto de vista pe-
dagógico. A cristalização do sal de potássio pode ser observada por
evaporação de soluções concentradas em retroprojector (Qd. 3).

(1) -  Cristais birrefringentes: aqueles em cujo interior um raio de luz
incidente se desdobra em dois raios refractados. Duplicam a imagem
dos objectos.
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ra a identificação de substâncias (mais de oito mil
estruturas/ano).

- Técnica laboratorial clássica de purificação e de
caracterização de pureza (química fina, pigmentos,
produtos naturais).

- Separação de misturas racémicas, determinações
de configurações absolutas de moléculas.

- Cristalização de macromoléculas - proteínas, po-
límeros, etc..

- Medida rigorosa de propriedades espectroscópi-
cas e físicas, em cristais.

- Biocristalização ou biomineralização em me-
dicina e biologia: crescimento de cristais ou alte-
rações de hábito e da estrutura de materiais em
presença de substratos de origem biológica tais co-
mo,  conchas de moluscos, proteínas, moléculas
de origem biológica, etc.. Modelação dos proces-
sos de cristalização que envolvem a génese ou al-
teração dos minerais biogénicos em seres vivos: es-
tudo da osteoporose, cálculos do fígado e da vesícula,
etc..

- Síntese de moléculas com topologia específica
para a inserção em catalisadores de zeólitos.

- Crescimento de cristais em condições de mi-
crogravidade: experiências no espaço de cresci-
mento de cristais perfeitos de proteínas, polímeros,
ligas metálicas, etc..

- Nucleação heterogénea e epitáxia - crescimento
de cristais de proteínas estimulado pela superfície de
minerais, com ou sem alteração de hábitos e siste-
mas de cristalização. 

- Optimização da eficácia de medicamentos em
farmacologia. Estudos da estrutura de vírus e mi-
crorganismos, “drugs design”, etc..

- Estudo de materiais cerâmicos e compósi-
tos, etc..

Principais vertentes na Cristalografia

a) A cristalização como técnica laboratorial clássica de
purificação e como técnica de produção industrial
de cristais.

b) O crescimento de cristais: monocristais de pe-
quena dimensão (<1 mm) para determinações de
estruturas; monocristais de grande ou média di-
mensão de elementos e de compostos, para apli-
cações tecnológicas específicas no campo dos Materiais
e da Física.

c) A caracterização de cristais, ou a cristalografia pro-
priamente dita, como é feita na Mineralogia e Geologia,
associada à génese de minerais e rochas.

d) A determinação das propriedades físicas dos cris-
tais (mecânicas, eléctricas, magnéticas e ópticas) as-
sociada ao estudo do estado sólido, como é enten-
dido na Física.

Torna-se agora mais compreensível o perfil dos in-
teressados que povoam os já referidos congressos de
cristalografia. Resta apenas justificar a presença dos ma-
temáticos, com os seus cálculos de simulação e de pre-
visão, estudos de simetria e das formas poliédricas dos
cristais. Quanto às Artes (e Educação Visual), é com-
preensível que os cristais, pela sua estética, sejam uma
constante força de inspiração (Fig. 3).

A admiração é o sal da terra
M. C. Escher

Fig. 2 - Produção industrial de monocristais puríssimos de dihidrogeno-
fosfato de potássio, KH2PO4 (KDP). Utiliza-se como duplicador de fre-
quência e padrão em óptica não linear. Em destaque a forma de um cris-
tal (prisma + pirâmide tetragonal) e a sua secção transversal [1]. Reprodução
autorizada da ref. 2 (Hulliger). É isoestrutural do ADP, (NH4)H2PO4, dihi-
drogenofosfato de amónio (Figs. 6, 14, 15).

Fig. 3 - Embora ordenada em camadas concêntricas, a composição A
não representa um cristal, num plano, pois para isso é necessário que
haja a repetição de um motivo segundo duas direcções, como no es-
quema B [5, p29]. As obras de M.C. Escher também agradam a mate-
máticos e a cristalógrafos [6]. Muitas podem ser relacionadas com as
formas geométricas e elementos de simetria da textura cristalina.
Seguem o esquema A, as composições designadas por Limite Circular
I e IV. Outras obras podem ser associadas a conceitos de Química:
Ar e Água I e II, evaporação; Dia e Noite I e II, Libertação, sublima-
ção, etc. (sugerido em parte e noutro contexto, por J. A. Martinho
Simões).

A B



23

OS CRISTAIS E O ENSINO

Quantos de nós recordarão a definição de cristal? Ela
lê-se, com frequência, na literatura juvenil de divulgação
científica, traduzida para português, associada ao colec-
cionismo de minerais, gemas, conchas e fósseis. Esta,
praticamente detem o monopólio de tudo quanto se es-
creve sobre o assunto no nosso País, fora das áreas cur-
riculares do ensino.

Um cristal é um corpo sólido, homogéneo, que em
condições ideais de crescimento, apresenta uma

forma geométrica bem definida,
delimitada por faces planas e arestas, reflectindo
uma ordenação reticular interna. Esta provém da
repetição de um motivo- a célula unitária- num

espaço tridimensional.

A palavra cristal provém do grego, krystallos, “gelo
transparente” (de kryos, frio). Na Antiguidade pensava-
se que o quartzo era uma variedade de gelo formado em
condições de pressão e temperatura tais, que o torna-
vam insolúvel, impossível de fundir e muito mais duro
do que o gelo comum [4].

Muitos dos alunos que ingressam na Universidade
com o 12º ano de Química, diga-se de passagem, bas-
tante bem preparados em relação à reactividade das subs-
tâncias, confundem qualquer arranjo simétrico e ordena-
do com a textura cristalina (Fig. 3) e nunca ouviram falar
em sistemas de cristalização! Alguns leram, algures, que
os chips de electrónica são feitos de silicone e que os cris-
tais de quartzo são ambidextros, dextrógiros e sinistrógi-
ros ! Não distinguem os sólidos quanto ao tipo de liga-
ção química, nem conseguem prever as suas propriedades,
embora papagueiem eficientemente as características de
todos os tipos de ligação. Uma das asneiras famosas e
sistemática, é afirmarem que o gelo seco (CO2) supera,
em ponto de fusão, o NaCl e o CaO, pois pensam nele
como um sólido iónico formado por “iões C4+”.

Conclui-se, destes exemplos, que o poder de sínte-
se e articulação das diferentes matérias leccionadas, pa-
ra estes alunos, não foi “trabalhado”. Por outro lado, a
tenra idade coadjuvada por um sistema de avaliação pe-
dagógica “às pinguinhas”, ainda não lhes concedeu, nem
tempo nem o bom senso de correlacionar e de procu-
rar em exemplos do quotidiano, a resposta a questões
deste tipo. Fica também patente o ostracismo a que fo-
ram condenados os cristais nas disciplinas de Química
do ensino secundário. Apesar da evolução vertiginosa
das técnicas de cristalização neste final de século, a maio-
ria dos manuais ligados a esta disciplina não acompa-
nhou este ritmo. Da cristalografia não se fala, e a crista-
lização continua reduzida às técnicas ancestrais de
purificação de há cem anos. Por vezes, vem melhor do-
cumentada em manuais ligados à Geologia, com o fim
de ilustrar a génese dos minerais: o leque de substâncias

a experimentar é mais vasto e existe uma certa preocu-
pação em sistematizar os métodos de cristalização. Esta
situação não é exclusivo nosso e o mesmo se passa a ní-
vel internacional. Na maioria dos muitos livros de texto
de Introdução à Química, dita “Geral” (que dizem todos,
mais ou menos, a mesma coisa, por imposição do mer-
cado e adaptação aos programas), a cristalização reduz-
se sistematicamente ao estafado exemplo da purificação
dos cristais de sulfato de cobre. Quando se pretende mais
documentação acessível sobre este assunto, cai-se num
vácuo, ou em directo na tal literatura de “hard core”,
pouco acessível também em termos de preço.

Resumindo, em relação à integração dos cristais, pe-
dras basilares do desenvolvimento tecnológico actual, na
nossa cultura e ensino, podemos tirar as seguintes con-
clusões: 

- Os programas de ensino de Química tornaram-se ob-
soletos e pecam pela omissão.

- A literatura de cultura geral existente é quase toda
da autoria de geólogos estrangeiros e precariamen-
te traduzida na nossa língua. 

- Existe um vácuo de informação para preencher nes-
ta área, se queremos de facto cimentar uma cultura
científica diversificada e moderna.

A CRISTALIZAÇÃO SOBRE SUPORTES RUGOSOS 

Não perguntes o que o Estado pode fazer por ti, mas
o que podes tu fazer por ele

JFK

Cruzar os braços e tudo criticar, sem oferecer con-
trapartidas, é uma atitude doentia que com certeza não
leva a qualquer progresso. As desculpas mais esfarrapa-
das para omitir a cristalização costumam ser a falta de
tempo e de condições para realizar trabalho experimen-
tal, bem como a dificuldade em a inserir nos programas
vigentes. Nos parágrafos que se seguem, sugerem-se al-
gumas formas concretas de ultrapassar estes argumentos.

Divorciar o estudo dos cristais da prática experi-
mental, é não saber explorar todas as potencialidades
que eles nos oferecem em termos de motivação. Essa foi
a atitude da cristalografia há séculos, então plenamente
justificada, ao estudar apenas o que a Natureza nos pro-
porcionou já feito. Dominada essa área, temos a obriga-
ção de ir mais longe: fazer crescer cristais torna-se um
complemento entusiasmante e necessário para a com-
preensão do desenvolvimento tecnológico actual, forte-
mente alicerçado na manufactura de materiais cristali-
nos, com formas e propriedades dirigidas para a aplicação
em causa. Nesta perspectiva, e desde 1994, têm vindo a
desenvolver-se, no IST, todos os esforços conducentes
à reintegração dos cristais no ensino e divulgação das
Ciências e da Química muito em particular. O cresci-
mento de cristais “gigantes” de substâncias comuns em
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soluções aquosas, estimulado por nucleação hetero-
génea, ou seja, por suportes rugosos (minerais, rochas,
conchas, etc.) foi a via original escolhida, inicialmente
inspirada na falsificação de minerais [3]. A partir de 1996,
os ventos passaram a ser propícios à implementação do
ensino experimental, deixando de haver desculpas para
a inércia: graças aos programas PRODEP II FOCO (Formação
Contínua de Professores) e Ciência Viva, o método “On
the Rocks”, Rochas Ornamentais e “Minerais Sintéticos”
ou simplesmente Ro-Nh (Rochas Ornamentais -
Nucleação Heterogénea) estendeu-se a muitas esco-
las, algumas coordenadas pelo IST (Rede Cristalina). Este
projecto reúne hoje um apreciável conjunto de expe-
riências espectaculares, muito eficazes em termos peda-
gógicos pela sua componente lúdica e interdisciplinar [3]
e facilmente integráveis nos curricula vigentes, do ensi-
no básico ao universitário. A exploração didáctica deste
tema permite “trabalhar” de forma concertada uma gran-
de diversidade de conceitos, oriundos de diferentes dis-
ciplinas, podendo ainda considerar-se de carácter extra-
curricular, pois enquadra-se nas actividades dos Clubes
de Ciência, Área-Escola e Estudo do Meio (Qd. 2).

Resumem-se, a seguir, alguns dos conceitos mais im-
portantes para a compreensão do método e cujo co-
nhecimento deve anteceder a sua prática. Na sua maio-
ria ainda não foram abordados em publicações anteriores.
No entanto, estas deverão ser consultadas para
completar a informação aqui dada [3]. Particularmente
importantes, entre elas, são as normas de segurança [3f]
que devem reger toda a parte experimental.

ESTADO CRISTALINO:
ESTADO DE GRAÇA DOS SÓLIDOS?

Seguindo uma linha dura na classificação dos esta-
dos da matéria, os verdadeiros sólidos são cristalinos.
Nesta perspectiva, a maioria das substâncias amorfas (vi-
dros, polímeros, proteínas, etc.) com a rigidez e outras
propriedades mecânicas características dos sólidos, são
consideradas como líquidos do ponto de vista estrutu-
ral: são em geral isotrópicas, não têm um ponto de fu-
são bem definido, podem fluir sob pressão e são desor-
denadas ou quando muito apresentam ordem não repetitiva,
a curtas distâncias.

À medida que a determinação de estruturas se vai
tornando mais sofisticada, também cresce o número de
substâncias que deixaram de ser consideradas como
amorfas, por revelarem um certo grau de cristalinidade
(hemicristalinas). Por outro lado, novas técnicas de cres-
cimento de cristais têm permitido cristalizar parcial ou
totalmente um número crescente de substâncias outro-
ra apenas conhecidas nas suas variedades amorfas (pro-
teínas, polímeros, etc.). A conclusão que daqui se tira
é que todos os “sólidos” poderão eventualmente crista-
lizar, desde que disponham do tempo e condições apro-
priadas (vide, Qd. 3, Fig. 9, exemplos com o enxofre).

Descrevem-se, seguidamente, algumas das formas
de classificar cristais. Em relação à simetria que apre-
sentam, os sistemas de cristalização serão talvez a clas-
sificação mais comum e conhecida. A nomenclatura ac-
tualmente recomendada para a definição dos eixos
cristalográficos é dada na Fig. 4. As características dos
actuais sete sistemas resumem-se na Fig. 5, juntamente
com algumas das designações alternativas e exemplos
de substâncias.

Quadro 2
Alguns conceitos que podem ser explorados no

Método Ro-Nh

Conceitos de Técnicas Laboratoriais de Química
e de Geologia, Geologia, Ciências Físico-Químicas,
Física, Química, Ciências da Terra e da Vida, Ciências
Naturais, Matemática e Educação Visual, Trabalhos
Manuais, Química Geral na Universidade, etc.:

- Reacções em solução aquosa: redox, ácido - ba-
se, complexação, precipitação.

- Processos para exprimir e determinar experi-
mentalmente concentrações de soluções: medi-
da de densidades e índices de refracção de solu-
ções, lei de Beer.

- Equilíbrio de precipitação, interpretação de dia-
gramas de variação da solubilidade com a tem-
peratura, solubilidade e forças de van der Waals.
Dissoluções endotérmicas e exotérmicas. Solvatação.
Energias de rede de cristais iónicos.

- Métodos de cristalização, técnicas simples de cris-
talização.

- Pontos de fusão, dureza, densidade, índice de re-
fracção de cristais.

- Substâncias higroscópicas, eflorescentes e deli-
quescentes.

- Química Descritiva dos Elementos, seus com-
postos e sua caracterização. Química de coorde-
nação e ensaios de Química Analítica para iden-
tificação de iões.

- Classificação de Sólidos. Classificação de cristais.
Sistemas de cristalização. Redes de Bravais.
Morfologia e hábito de cristais. Soluções sólidas
e misturas heterogéneas. 

- Classificação de rochas e conchas.

- Desenho e pintura, criação de composições de-
corativas com diversos materiais.

- Poliedros e simetria, estudo de perspectivas no
desenho técnico. Modelagem de poliedros por
computador em Matemática e Geometria Descritiva.
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Fig. 4 - O conceito da formação da rede cristalina pela sobreposição espacial de blocos integrantes idênticos é devido a R. J. Haüy (1743-1826), blo-
cos esses que hoje se identificam com a célula unitária. Os eixos cristalográficos, num espaço tridimensional, são definidos pelos vectores de base
da rede de Bravais, a, b, c, e pelos ângulos entre eles formados α (b,c), β (a,c) e γ (a,b). Estes parâmetros definem a célula unitária, podendo ex-
primir-se em função dos eixos cartesianos ortogonais X,Y,Z. Apenas coincidem com estes eixos para o sistema cúbico, como se mostra na Figura.
Uma rede de Bravais é um conjunto de pontos (nós) discretos, dispostos no espaço, de tal modo que a rede conserva as suas características vista
de qualquer um dos pontos. Existem quatro tipos de células unitárias, P, I, F, C (uma única face centrada). Combinadas com os sete sistemas de
cristalização (Fig. 5) representam as catorze redes de Bravais e trinta e duas classes de simetria. O “cubo-in” gigante permite simular a formação de
um cristal cúbico e, quando comparado com o tamanho dos modelos usuais, facilita a visualização das estruturas dos metais e sais iónicos cúbicos
(além de ter utilidade como expositor). Por exemplo, para um cristal metálico, cada átomo situado no vértice do cubo é partilhado por oito cubos,
no meio da aresta por quatro e no centro de cada face por dois; assim, na estrutura cúbica mais simples de um metal, a célula primitiva P, com áto-
mos apenas nos vértices, tem um átomo por célula unitária; numa CFC, cúbica de faces centradas (F), existem quatro; numa CCC, cúbica de cor-
po centrado (I), dois. A estimativa das densidades dos metais, sais iónicos, etc., baseia-se neste tipo de cálculos, ou seja, na determinação do nú-
mero de “átomos” por célula unitária. Remete-se o leitor para a literatura especializada, frisando também a importância de se informar quanto à
forma científica de referenciar as faces de um cristal pelos índices de Miller [1, 7]. 

1 - Cúbico, isométrico, Todos os alúmenes (Figs. 7, 10), NaClO3, NaBrO3; futeboleno; fluorite, diamante,
octaédrico, regular, tesseral* halite.
a=b=c α=β=γ =90°

2 - Tetragonal, piramidal, KDP (Fig. 2) e ADP (Figs. 2, 6, 14, 15), CaCu(CH3COO)4
.6H2O,

quadrático NiSO4
.6H2O, (NH4)2CuCl4.2H2O; zircónio, rútilo.

a=b≠c α=β=γ =90°

3 - Ortorrômbico, rômbico, KNa(C4H4O6).4H2O (Fig. 16), NiSO4
.7H2O; enxofre α (Fig. 9).

prismático, isoclínico,
trimétrico
a≠b≠c α=β=γ =90°

4 - Monoclínico, Schönites (Figs. 8, 13), K3[Fe(CN)6], glicina (Fig. 6); enxofre β (Fig. 9).
monossimétrico,
clinorrômbico, oblíquo
a≠b≠c α=γ=90°; β≠90°

5 - Triclínico, anórtico, CuSO4
.5H2O (Figs. 8, 11), K2Cr2O7; calcantite.

assimétrico
a≠b≠c α≠β≠γ≠90°

6 - Trigonal, romboédrico NaNO3 (Fig. 1); rubi, safira, calcite. 
a=b=c α=β=γ≠90°

7 - Hexagonal LiNa3 (CrO4)2
.6H2O, KNO3 (Fig. 1); água (gelo), grafite.

a=b≠c α=β=90°; γ =120°

Fig. 5 - Sistemas de cristalização [1,7]. Minerais e compostos inorgânicos que formam monocristais gigantes com relativa facilidade em laboratório
(Ro-Nh). *Provém de tessera ou tessella, cubo, pavimento, mosaico.
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A forma dos cristais e os defeitos das redes cristalinas,
bem como o tipo de ligação química que apresentam, são
também aspectos muito importantes envolvidos no méto-
do Ro-Nh. Por isso mesmo são também aqui abordados.

A Ligação Química nos Cristais

É muito importante saber classificar os cristais quanto
ao tipo de ligação química que apresentam, pois isso per-
mite estimar algumas das suas propriedades físicas: cova-
lentes (diamante, grafite, quartzo, semicondutores), ióni-
cos, metálicos e moleculares (mantidos por forças de van
der Waals e/ou pontes de hidrogénio), Fig. 6. Muitos cris-
tais apresentam mais do que um tipo de ligação. Nesses
casos, a classificação final é feita em relação ao tipo de for-
ças que dominam a estrutura. Vejamos alguns exemplos.

O diamante, a grafite e o “futeboleno” (C60) são aló-
tropos2 do carbono. O primeiro é um sólido covalente
do sistema cúbico, muito duro e resistente, com um pon-
to de fusão de 3000°C, constituído por uma rede tridi-
mensional de tetraedros covalentes (-CC4-)n. O segundo,
do sistema hexagonal, apresenta dois tipos de ligação:
unidades covalentes (-CC3-)n triangulares planas, refor-
çadas por ligações π deslocalizadas; forças intermolecu-
lares, muito mais fracas (forças de London) entre os vá-
rios planos, o que torna algumas das suas propriedades
físicas altamente direccionais, como é o caso da condu-
tibilidade eléctrica e da resistência mecânica (facilmen-
te forma lâminas nas direcções paralelas aos planos). No

Fig. 6 - A) Cristal molecular em vulcanito (Ro-Nh): glicina, ácido aminoacético, NH2CH2COOH (vide, também, os métodos de cristalização no
Qd. 3). As pontes de hidrogénio COO — H-NH2 “empurram” o hidrogénio do grupo carboxílico para o grupo amino, pelo que esta estrutura
pode ser considerada como a do ião glicinamónio NH3

+CH2COO-[8]. Estas pontes reforçam muito as restantes forças de van der Waals, e são
responsáveis pelo elevado ponto de decomposição (233°C). B) ADP em concha colorida por uma mistura de corantes alimentares (Ro-Nh) - (vi-
de, também, Figs. 2, 14, 15).

Fig. 7 - A) Alúmenes RIMIII(RVIO4)2
.12H2O (A,B): (RI metal alcalino, amónio, ou ião monovalente; MIII, metal no estado de oxidação +3; RVI, en-

xofre, selénio ou telúrio). B) - Cristais octaédricos desenhados por Cristina Fontoura Carvalhão (aplicação em disciplinas de Educação Visual).

A B hábito prisma + pirâmide

Múrice
ADP

mistura de corantes

A Cristal tabular em granito

KAI (SO4)2.12H2O KCr (SO4)2.12H2O

Alúmen de potássio

Alúmen de crómioB

(2) - Alótropos: variedades de um mesmo elemento que diferem no tipo de
ligação das suas “moléculas” ou átomos. Ex: oxigénio, O2 ; ozono, O3 [10].
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entanto, possui o mesmo ponto de fusão que o diamante
e é classificado no mesmo grupo de sólidos. Finalmente,
o C60 forma moléculas discretas mantidas numa rede cú-
bica CFC por forças de van der Waals (cristais molecu-
lares).

Os sais iónicos predominam no método Ro-Nh [3]:
anidros (Figs. 1, 2, 6, 14, 15); hidratados, simples e du-
plos (Figs. 7, 8, 11, 16); complexos. Entre os primeiros
destacam-se o ADP e o KDP (Figs. 2, 6, 14, 15). No pri-
meiro, as ligações iónicas entre o NH4

+ e o H2PO4
- são

reforçadas pela existência de pontes de hidrogénio H3N—
H—OPO3, responsáveis pela maior velocidade de cres-
cimento dos seus cristais em relação ao KDP[1]. Os sais
iónicos hidratados contêm na sua estrutura moléculas de
água, água de hidratação ou água de cristalização, nu-
ma proporção estequiométrica bem definida. O papel
destas moléculas é muito importante, pois ao estabele-
cerem pontes de hidrogénio de diferentes tipos, formam
uma rede intrincada e complexa que reforça a estrutura
iónica3. Por exemplo, em todos os alúmenes (Fig. 7) coe-
xistem: a ligação iónica entre os catiões [M(H2O)

6
]3+ (oc-

taédricos) e os iões tetraédricos sulfato SO4
2 -; idem, en-

tre estes aniões e os catiões K(H2O)6
+ (octaedros distorcidos,

mantidos por forças electrostáticas ião - dipolo); pontes
de hidrogénio entre as águas coordenadas ao MIII, liga-
das ao potássio e aos aniões sulfato. Estes compostos,
embora sejam classificados como sais iónicos duplos hi-
dratados (com duas espécies de catiões), também são
complexos ou compostos de coordenação, devido à na-
tureza dos hexaquocomplexos [M(H2O)6]

3+que integram
a sua estrutura (como acontece com a maioria dos sais
hidratados dos metais de transição).

Finalmente, existem incongruências como em qua-
se todas as classificações. Por exemplo, os cristais do gás
raro Árgon (T

fusão
= -189,4°C) são considerados como mo-

leculares, apesar dos nós da rede serem átomos, unidos
por forças de London. Mais uma vez a classificação obe-
dece à intensidade e tipo de forças na estrutura.

Defeitos Cristalinos e Conceitos Afins

Raramente os cristais crescem nas condições ideais
de espaço, tempo, pressão, temperatura, acesso aos nu-
trientes, etc., o que dá origem a defeitos macro e mi-
croscópicos. Os primeiros são perfeitamente visíveis, re-
flectindo-se na forma final do cristal e podem ter origem
ou não num defeito da rede cristalina. Muitas vezes são
produzidos intencionalmente, para alterar a forma e as
propriedades físicas dos cristais. Vejamos alguns exem-
plos e classificações relacionadas.

A morfologia dum cristal compreende a definição de
todas as suas possíveis faces e ângulos formados entre
elas. Estas, porém, podem desenvolver-se de forma de-
sigual ou nem aparecerem. Cristais com faces bem for-
madas dizem-se euédricos ou idiomórficos (provém do
grego, eu, bom; hedron, face). Estes raramente são per-
feitos ou proporcionados, mas sim distorcidos. Por opo-
sição, aqueles em que as faces não são visíveis desig-
nam-se por anédricos ou informes, sendo designados
por subédricos ou subidiomórficos os casos intermédios.
Para a mesma morfologia podem existir diferentes há-
bitos, em cada um deles predominando uma ou mais for-
mas cristalográficas diferentes. O facto da velocidade de
crescimento variar com a direcção está na origem deste
fenómeno, como será adiante discutido para o ADP (Figs.
2, 6, 14, 15). Hábitos curiosos são, por exemplo, o cres-
cimento “Hopper” (Fig. 16) e as dendrites [1, 2, 5]. No
primeiro há um desenvolvimento mais rápido dos vérti-

Fig. 8 - Co-cristalização de duas fases: sal simples hidratado, sulfato de cobre penta-hidratado (azul escuro); sal duplo hidratado, schönite de co-
bre e amónio (azul claro). Schönites ou sais de Tutton R2

IMII(SO4)2
.6H2O: família de sulfatos duplos hexahidratados com o metal MII no estado de

oxidação +2; RI, metal alcalino (em geral potássio) ou amónio. O nome da família provém do mineral K2Mg(SO4)2
.6H2O, assim designado, exis-

tente em depósitos marinhos.

(NH4)2Cu(SO4)2.6H2O/CuSO4
.5H2O

Vulcanito

(3) - Consultar a ref. 3e para as experiências do banco (águas de hi-
dratação) e caixinha mágica (águas de interposição).



ces em relação às faces, conferindo-lhes um aspecto es-
triado (exemplo: cristais de bismuto). O segundo caso,
formação de cristais ramificados com aspecto arbores-
cente, pode resultar do bloqueio parcial de vértices em
certas direcções pela deposição de impurezas (dendri-
tes hexagonais de geada [9]; praticamente todos os me-
tais que cristalizam por fusão/solidificação, Qd. 3).

Muitas destas anomalias dificultaram a classificação
dos cristais durante séculos e a cristalografia praticamen-
te nasceu com a Lei da Constância dos Ângulos Interfaciais
baseada nos trabalhos de Nicolas Steno, Romé de L’Isle e
outros cientistas (1783): os ângulos entre as faces corres-
pondentes de todos os cristais de uma mesma substância
são constantes. Os goniómetros de contacto permitem ve-
rificar esta lei, desde que se disponha de um espécime
bem desenvolvido. No entanto, para as modernas técni-
cas de difracção de raios X, basta uma amostra de alguns
miligramas em pó. Substâncias com a mesma composição
química e formas cristalinas diversas, resultantes de um
empacotamento diferente das mesmas “unidades estrutu-
rais”, sejam elas átomos, moléculas ou iões, designam-se
por polimorfas. O polimorfismo de elementos é con-
fundido frequentemente com a alotropia2. Os enxofres α
e β não são alótropos (Fig. 9), mas sim variedades poli-
mórficas constituídas por anéis S8 quase idênticos (ângu-
los de 108°, comprimento das ligações S-S: variedade α,
206 pm; β, 204.5 pm [8, 10]) que apenas diferem no seu
empacotamento. Devem ser encarados como substâncias
diferentes, para a aplicação desta lei.

O mesmo acontece com as substâncias vulgarmen-
te designadas por isomorfas ou, de preferência, isoes-
truturais : não têm a mesma composição química, mas
apresentam redes cristalinas muito semelhantes. Esta de-
finição requer alguns comentários. O isomorfismo era
definido em Geologia como sendo o processo pelo qual
se encontram na Natureza “cristais mistos” com uma com-
posição química intermédia entre dois extremos puros.
A lei do isomorfismo, devida a Mistcherlich, é conside-

rada hoje como uma generalização pouco exacta, acon-
selhando-se a designação alternativa de isoestrutural [1,
7, 11]. Na sua versão mais simples, de isomorfismo per-
feito, estas substâncias podem formar soluções sólidas
em todas as proporções, de 0 a 100 %: a rede cristalina
mantém-se, mas as moléculas dos compostos, átomos
ou iões em causa, substituem-se aleatoriamente nos nós
da rede, embora de forma a respeitar a estequiometria
(Fig. 10). As condições impostas por Mistcherlich são: a)
existir afinidade química entre os elementos que se in-
tersubstituem e os respectivos radicais; b) a valência ser
a mesma; c) os volumes das “partículas” serem seme-
lhantes. Nestas condições, cada substituinte de um nó
actua como uma “impureza de substituição”, provocan-
do uma deformação da rede cristalina global variável,

28

Fig. 9 - Alotropia e polimorfismo do enxofre: A - enxofre α, ortorrômbico [3c]; B - enxofre β, monoclínico [8]; C - enxofre plástico, mole ou elásti-
co Sn, amorfo (n pode variar entre 100 e 200). Vide Qd. 3 e respectiva discussão.

Fig. 10 – Solução sólida (Ro-Nh) de alúmenes de crómio e de potás-
sio. Corresponde ao “isomorfismo perfeito” de Mistcherlich. É muito
frequente a ocorrência do hábito octaédrico truncado (com cubo).
Cada metal na solução sólida actua como “impureza de substitui-
ção”[12]. Na família dos alúmenes (Fig. 7), as variedades α, β e γ, que
diferem nas dimensões do catião RI- α (K+, Rb+, NH4

+); β (Cs+); γ (Na+)
- não formam soluções sólidas entre si, apesar de serem isoestrutu-
rais (“isomorfismo imperfeito”) [3, 11].

A B

C

“Ametistas”
“Fluorites”

vulcanito

KAI1-xCrx(SO4)2.12H2O



29

dependente das dimensões relativas das partículas que
se substituem e do seu tipo de interacção. Se a defor-
mação for grande, pode diminuir a solubilidade, limi-
tando a gama de concentrações para as quais há forma-
ção de soluções sólidas, ou inibindo-a totalmente. Nestes
casos o “isomorfismo” era designado por “imperfeito”.

Para além das impurezas de substituição, as intersti-
ciais podem também alterar a coloração das amostras,
as suas propriedades físicas, etc., como é o caso da in-
serção de carbono na rede cristalina do ferro para a pro-
dução do aço. Defeitos de limite de grão, ou seja, fiadas
reticulares defeituosas, em que não existe um alinha-
mento perfeito, podem ocorrer quando cristais em cres-
cimento acabam por se juntar, podendo até formar ma-
clas. O deslocamento de um plano reticular pode acelerar
um crescimento em espiral, facilitando por vezes o de-
senvolvimento do espécime [12]. A existência de lacu-
nas, nós vazios na rede, além de a fragilizarem podem
até originar a sua destruição. A perda espontânea de
águas de cristalização dos sais iónicos hidratados de-
signa-se por eflorescência, leva à formação de lacunas e
à destruição irreversível da rede cristalina4. Muitos sais
iónicos formam-se por cristalização a partir de soluções
aquosas. Um crescimento muito rápido pode também
provocar lacunas e facilitar o arrastamento do solvente
e a sua retenção, contaminando os cristais e diminuin-
do a sua transparência. É frequente amostras incolores
e transparentes tornarem-se translúcidas, de aspecto lei-
toso e com veios, quando o seu crescimento é muito rá-
pido. Parece não existir consenso na literatura em rela-
ção à designação deste fenómeno[13]: oclusão molecular
ou inclusão, aprisionamento mecânico do solvente e
existência de água de interposição (no caso de soluções
aquosas) são os termos que aparecem com mais fre-
quência3.

EXEMPLOS DE EXPLORAÇÃO DIDÁCTICA
DA CRISTALIZAÇÃO

A filosofia do método Ro-Nh consiste em pesquisar
quais as substâncias que desenvolvem cristais gigantes
com facilidade e procurar em que parte da matéria po-
dem ser inseridas, de formar a explorar, se possível, a
componente lúdica associada à beleza dos cristais. A uti-
lização da rocha ou concha como suporte de cristaliza-
ção permite diminuir o grau de sobressaturação [13] ou
subarrefecimento críticos, tornando o crescimento de
cristais mais simples e rápido, dispensando a “semente”
dos métodos clássicos e da ancestral técnica do fio [4, 5,
12]. No entanto, estes métodos continuam a ser neces-
sários e complementares, pois permitem controlar me-
lhor a pureza e formar um cristal único, ao passo que

no método Ro-Nh as amostras são contaminadas e têm ten-
dência para formar agregados. Para além do binómio subs-
tância – método já muito conhecidos, o suporte desenca-
deia reacções ou interacções desconhecidas que se torna
cativante explorar (Figs. 11, 13). É nessa diversidade de efei-
tos que reside o carácter inovador. A partir daí passa a ser
um projecto de investigação que pode tornar-se comple-
xo, devido à heterogeneidade das superfícies das rochas e
diversidade da sua composição química. A utilização alter-
nativa de conchas, constituídas principalmente por CaCO3,
permite controlar melhor estes factores. Ao mesmo tempo,
aproxima-se de um dos tópicos modernos de pesquisa, a
biomineralização.

Crescimento de cristais
e métodos de cristalização

Os métodos de cristalização actuais requerem equi-
pamentos sofisticados e são em geral projectados para
casos muito particulares, tornado-se difícil a sua classifi-
cação [2]. Os que constam do Qd. 3 podem executar-se
num laboratório medianamente equipado (incluem-se
exemplos de substâncias a utilizar) [3f]. 

Observar a formação de cristais em micro-escala,
recorrendo a um microscópio ou retroprojector, é uma
via segura, não poluente, que economiza reagentes, e
absolutamente fascinante. Ao longo da história da cris-
talografia, as lupas estereoscópicas foram essenciais
para acompanhar a formação de cristais, reacções pa-
ralelas e identificar todas as faces presentes na estru-
tura e eventuais mudanças de hábito. As experiências
mais espectaculares são feitas com o mediático aceta-
to de sódio trihidratado: as suas agulhas matam uma
abelha, introduzida como núcleo de cristalização num
cristalizador com uma solução sobressaturada deste sal.
O protagonista desta cena macabra é Jeff Bridges no
papel de um assistente universitário psicopata em
“Missing, A Desaparecida”. A alotropia e polimorfismo
do enxofre são também exemplos usuais para de-
monstrar a recristalização pelos métodos b1.1(CS2 co-
mo solvente, α-S8), a1(fusão a 114 °C, β-S8) e precipi-
tação amorfa por fusão/solidificação rápida, vertendo
enxofre fundido em água fria, enxofre plástico (Fig. 9).
A maioria das substâncias usadas na preparação dos
“minerais sintéticos”, aumentam a sua solubilidade (S)
em água com a temperatura5, pelo que podem ser pre-
paradas seguindo um processo misto de arrefecimen-
to e evaporação controlada. A evaporação é mais difí-
cil de controlar e leva à formação de pequenos cristais
à superfície do líquido, que podem cair sobre os cris-

(5) - A solubilidade do NaCl não varia com a temperatura, pelo que
deverá ser recristalizado por evaporação. As do sulfato de sódio, ace-
tatos de cálcio e de manganês diminuem com a temperatura, devido
à variação do número de águas de hidratação do precipitado. Devem
ser cristalizados por aumento de temperatura.

(4) - O comportamento inverso de um sólido designa-se por higros-
copicidade e ainda, deliquescência, no caso particular em que a ab-
sorção de água provoca a formação de uma fase líquida.
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tais em crescimento, no fundo do recipiente, prejudi-
cando o seu aspecto. Por isso mesmo só se recorre a
ela quando o crescimento termina e há necessidade de
o reactivar, caso o resultado não seja satisfatório. As

etapas abaixo descritas (Qd. 4) assinalam-se no gráfi-
co da Fig. 11 para o CuSO4

.5H5O [3]. Deve ser esco-
lhido um local cuja temperatura oscile pouco e onde
seja possível manter as soluções em repouso.

Quadro 3

Alguns Métodos de Cristalização [2, 3b, 3f, 4]

Métodos Físicos Métodos Químicos

a. Via seca (Mudança de estado) d. Reacções de oxidação-redução (dendrites, “árvores” de 

a1. Fusão/solidificação (salicilato de fenilo, salol, metais, conjugando potenciais de redução de diversos

enxofre β, Silício, metais) metais: Sn, Pb, Cu, Ag, Hg)

a2. Sublimação/Sublimação(deposição) e. Reacções de dupla permuta iónica ou de metátese
(enxofre, iodo, mentol, cânfora, naftalina) 2KI (aq) + Pb(NO3)2(aq) → 2KNO3(aq) + PbI2(s)↓

b. Via húmida (Um ou mais solventes) f. Reacções de adição (formação de sais duplos a partir

b1. Remoção do solvente(s) dos sais simples, alúmenes e schönites, eq. 4)

b1.1. Evaporação do(s) solvente(s) (glicina, salol) g. Outras reacções não especificadas ácido-base

b1.2. Solidificação do(s) solvente(s) (cristalização de um sal insolúvel que precipita; reacções 

b2. Variação da solubilidade com a temperatura
de hidrólise; precipitação de hidróxidos), complexação, 

b3. Adição de um agente precipitante
reacções desconhecidas que levam à formação de agulhas

b4. Variação da solubilidade com a pressão

microcristalinas (Figs. 11, 13), etc.

c. Processos mistos (NaCH3COO.3H2O) 
(fusão e dissolução nas águas de hidratação)

Existem substâncias para as quais a formação de cristais é observável em microscópio ou retroprojector, ao fim de
alguns minutos. Consultar a referência 3f onde vêm descritos protocolos ilustrativos destes métodos.

• Preparação de uma solução saturada, ou próxima da
saturação, a quente, com agitação, seguindo uma re-
ceita específica para cada substância (ponto A).

• Introdução da rocha ou concha na solução, bem la-
vada e limpa e previamente pesada, de forma a fi-
car totalmente imersa. 

• Arrefecimento lento da solução em repouso: satura-
ção (ponto B); sobressaturação (ponto C); cristali-
zação do soluto sobre a rocha (ponto D). Utilizar um
banho maria ou de areia para aumentar a inércia tér-
mica. Numa primeira fase convém retardar a evapo-
ração do solvente, tapando o recipiente com pelí-
cula aderente transparente, na qual se fazem alguns
furos. Em seguida, destapar e deixar evaporar de for-
ma controlada, para reactivar o crescimento, mas
mantendo sempre a rocha imersa.

• Separação da rocha com cristais da solução (águas-
mães), lavagem dos cristais formados com sol-
vente gelado para remoção de resíduos forma-
dos por reacção. Pesagem da pedra com cristais,
determinação da concentração final da solução
(D).

• Recuperação da solução (águas-mães) por filtração
e sua eventual reutilização para formar soluções só-
lidas, misturas heterogéneas, testes paralelos de quí-
mica descritiva, etc..

• Secagem dos cristais a frio, envernizamento (ver-
niz de unhas), colagem numa caixa transparen-
te e rotulagem. Preservar do pó, calor, humida-
de e luz intensa. Deitar fora imediatamente, caso
ocorra decomposição (amostras eflorescentes,
etc.).

Quadro 4

Preparação de cristais por arrefecimento controlado/evaporação de solvente



O crescimento de cristais depende de factores ter-
modinâmicos (solubilidade) e cinéticos (nucleação e cres-
cimento). No Qd. 5 resumem-se as suas principais fases.
O GS (Fig. 12) neste método varia durante toda a pre-
paração, devido à variação simultânea de S e de S´: GS<0
(A→B); GS=0 (B); GS>0 (B→C→D) e GS=0 (D). Se es-
tipularmos qual a temperatura final da cristalização (D)
(em geral, temperatura média das soluções no laborató-
rio ou mínima, a que decorreu a fase final da cristaliza-
ção) o GS máximo poderá ser calculado em relação a
essa temperatura, tomando S´ como a concentração to-
tal correspondente ao início da preparação. Para cada
substância, mesmo que de uma forma empírica, a con-
centração inicial deve ser optimizada para manter Vc(GS)
>V

n
(GS), caso interesse a formação de cristais bem de-

senvolvidos. Contudo, se o objectivo for apenas purifi-
car por recristalização, este padrão deve ser invertido pa-
ra obter cristais muito pequenos e em grande número,
evitando a contaminação por oclusão do solvente. A in-
trodução de um suporte rugoso induz a nucleação, nes-

te caso heterogénea, permitindo reduzir o GS crítico. A
rugosidade propicia pontos de apoio para o crescimento
dos núcleos. Poderão ainda estabelecer-se interacções
atractivas que irão competir com as do solvente, dimi-
nuindo a solubilidade, e facilitando a cristalização. A
utilização do banho maria na fase inicial das preparações
vai manter o GS muito baixo, durante um certo tempo
que depende da sua velocidade de arrefecimento. Como
os núcleos são fornecidos pela rocha, a sua velocidade
de crescimento fica favorecida, não havendo competi-
ção imediata dos núcleos do próprio soluto e permitin-
do formar a partir deles cristais maiores. O crescimento
orientado dos cristais do soluto, sobre estes núcleos de
composição química diferente, designa-se por epitáxia.

Reacções entre os suportes e os solutos

Os catiões metálicos hidratados produzem em geral
soluções ácidas, actuando como ácidos de Brönsted (os
metais alcalinos e alcalino-terrosos são excepções)(eq.1). 

[M(H2O)6]
n+(aq) +H2O(l) ↔

↔ [M(H2O)5(OH)](n-1)+(aq)+ H3O
+(aq)

(1)

A extensão destas reacções de protólise é variável,
dependendo do pKa das espécies formadas, podendo
até haver co - precipitação de diversos hidróxidos. Os
suportes à base de carbonato de cálcio (calcário, are-
nitos, mármore, cimento e conchas [3]) são atacados
nestes meios ácidos e ficam recobertos de agulhas mi-
crocristalinas (de composição desconhecida) que lhes
dão um aspecto aveludado (eq. 2, Figs. 11, 13). A quan-
tidade de soluto consumida nestas reacções deve ser
compensada, reforçando a receita para que possa ocor-
rer a cristalização.

CaCO3(s) + 2H3O
+(aq) → Ca2+(aq) + CO2(g/l) ↑+3H2O(l) (2)
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Fig. 12 - Grau de sobressaturação da solução GS=(S’-S)/S: S’- con-
centração do soluto em cada instante; S- concentração da solução sa-
turada, em equilíbrio, a cada temperatura. A) Quanto maior é o GS,
menor é o tempo (t) necessário para serem observados os primeiros
cristais. B) Curva hipotética de variação da velocidade de nucleação
Vn e da velocidade de crescimento Vc com GS. 

Fig. 11 - Dados de solubilidade para o sulfato de cobre [3]. A 56g de sal hidratado adicionam-se 100 ml de água medidos com uma proveta para a
preparação da solução insaturada, A (coordenadas 46.6g/74°C, contabilizando as águas de hidratação). Reparar na amostra de calcário recoberta de
“musgo verde”, agulhas microcristalinas de decomposição. A sua composição química não foi ainda determinada. Fotografia de Cristina Fernandes.
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No caso dos sais de Cu(II) (Fig. 11), as agulhas mi-
crocristalinas verdes, com aspecto de “musgo brilhante” a
recobrir os suportes, poderão ser constituídas por carbo-
natos básicos deste metal, tal como o verdete das estátuas
resultante da poluição atmosférica (método g, Qd. 3):

2Cu(s) + H2O (g/l) + CO2(g) + O2(g) →Cu2(OH)2(CO3)(s) (3)

Exemplos de Soluções Sólidas de Sais
Isoestruturais: Alúmenes e Schönites

Alguns dos sulfatos duplos das Figs. 7, 8, 10, 13 exis-
tem no mercado, mas todos podem ser cristalizados pe-
la adição estequiométrica dos sais componentes (méto-
do f, Qd. 3), como se indica para a família das schönites
(M=Mg, 0.15 moles de cada sal (x = 7) dissolvidos em
150 ml de solução a 80°C, a mesma receita para o sal de
potássio [3]):

MSO4
.xH2O (aq) + (NH4)2SO4 (aq) →

→(NH4)2Mg(SO4)2
.6H2O(s) ↓+(x-6)H2O (l) (4)

Podem combinar-se por este método de adição: o
azul do cobre (II) (x = 5) (Fig. 8); o verde do níquel (II)
(x = 6) (Fig. 13); o vermelho sangue do Co (II) (x = 7)
(Fig.13); o verde pálido do Fe (II) (x = 7) e a transpa-
rência do Mg (II) e do Zn (II) (x = 7), que permitem “di-
luir” as cores (Fig. 13). Os iões potássio e amónio, de
dimensões muito próximas (r

amónio
= 1.43, rK = 1.48 Å [1] )

também são intersubstituíveis. O primeiro acentua um
tom verde – azulado, quando associado ao Ni(II), ao
passo que a cor verde parece ser privilegiada pela pre-
sença do amónio. Esta substituição também afecta al-
gumas das propriedades físicas nas séries derivadas des-
tes iões. Os sais de potássio são sempre mais densos,
reflectindo a massa atómica superior deste metal. A sua
estabilidade térmica é menor (Mg/amónio, d = 1.72, de-
compõe-se a 120°C; Mg/K, d = 2.15, decompõe-se a
72°C). Embora as entalpias de hidratação dos iões sejam
quase idênticas, 3.1 (amónio) e 3.2 kJmol-1(K)[1], o sul-
fato de potássio é entre seis a dez vezes menos solúvel
do que o correspondente sal de amónio, na gama 0-
100°C. O contrário acontece para quase todos os sais
duplos (com excepção do Cu/amónio e Cu/K), embora
a diferença de solubilidades seja menos acentuada. Tal
como acontece no par ADP-KDP, a velocidade de cres-
cimento dos cristais parece ser superior para os sais de
amónio em alguns dos casos (Cu/amónio vs Cu/K). Como
atrás se disse, algumas destas diferenças podem ser de-
vidas à formação de pontes de hidrogénio, entre o anião
sulfato e o amónio, tal como acontece no ADP, entre es-
te ião e o fosfato. De todas as composições possíveis
apenas são “proibidas” a combinação Cu2+ - Co2+ por de-
sencadearem reacções, provavelmente de oxidação-re-
dução, e Co2+-K+, por formarem mais do que uma fase
sólida de diferentes hidratos, prejudicando o aspecto fi-
nal das amostras.

A formação das soluções sólidas dos vários com-
ponentes deve ser optimizada tendo em conta as suas
diferenças de solubilidade. Por exemplo, ao reutili-
zar as águas-mães de uma preparação de schönite de
magnésio, em que cristalizaram n moles, podem pre-
parar-se cristais rosa adicionando apenas n/2 moles
de CoSO4

.7H2O e de (NH4)2SO4, atendendo a que a

Quadro 5

As Fases do crescimento de cristais [2, 7]

A - Nucleação homogénea: Num ponto da solução
homogénea (ou líquido), gera-se uma situação de
instabilidade termodinâmica (GS>0, subarrefeci-
mento, abaixamento de pressão). Formam-se pa-
res iónicos ou associações de 3-4 monómeros e em
seguida agregados que se dissolvem e refazem a
cada instante, podendo coalescer. Ao mesmo tem-
po vão mudando de estrutura até minimizarem a
sua energia de superfície. Quando atingem um ta-
manho mínimo crítico (1-10 nm, ~1000 moléculas)
passam a persistir na solução. A partir daí estes nú-
cleos submicroscópicos crescem, e começa-se a
formar a rede cristalina.

B - Crescimento: é favore-
cido pela presença de de-
feitos na rede cristalina
em construção. Os des-
locamentos (D) podem
levar à formação de pontos estratégicos para “abri-
gar” o núcleo, impedindo a sua remoção e melho-
rando o seu desenvolvimento quando assenta em
patamares, na intersecção de duas e de três faces,
etc.. É controlado por fenómenos de transferência:
de massa (soluto através da solução e para dentro
da rede; solvente para fora desta); de calor, resul-
tante da passagem para o estado sólido, etc.. Em
solução estagnada a velocidade destes processos
de difusão pode ser o factor limitativo da cinética
de crescimento dos cristais.

C - Interrupção do crescimento: pode ser motivada
pelo esgotamento dos nutrientes ou pela criação
de gradientes de concentração persistentes, quan-
do a difusão é muito lenta. Daí fazer-se frequente-
mente o crescimento de cristais com fluxo de nu-
trientes em torno de uma semente colocando-a, por
exemplo, numa mesa rotativa. Técnicas mais re-
centes de crescimento de cristais no espaço, em
condições de microgravidade, permitem obter cris-
tais mais perfeitos, pois são eliminadas as corren-
tes de convecção associadas à formação de defei-
tos e desenvolvimento de hábitos distorcidos [3c].

D
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solubilidade do sal duplo de Co baixa para metade
em relação à do Mg. Para preparar pelo mesmo mé-
todo cristais verde-água com o sal duplo de níquel
deverá adicionar-se n/3  , pois a sua solubilidade é um
terço. Pela mesma razão, uma solução equimolar de
schönites de Ni e de Co, ambas de amónio, desen-
volve cristais verde azeitona da solução sólida e fica
castanha, pois o componente menos solúvel, Ni, vai
de preferência para a fase sólida e o mais solúvel, Co,
permanece em solução [3c]. A interpretação dos grá-
ficos de variação da solubilidade com a temperatura
nestas famílias e a sua sobreposição, permite compa-
rar as solubilidades e diversificar as preparações, ao
mesmo tempo que constitui um excelente exercício
de cálculos estequiométricos. Podem, por exemplo,
co-cristalizar-se numa mesma amostra, cristais azuis
de CuSO4

.5H2O e azul turquesa de (NH4)2Cu(SO4)2
.6H

2
O

(Fig. 8).

Na série dos alúmenes, podem combinar-se pelo
mesmo processo o vermelho quase negro dos alúmenes
de Cr(III) (Fig. 7), com a transparência do Al(III) (“ame-
tistas”) (Fig. 10) e o tom amarelo pálido do Fe(III). Quer
os compostos de Fe(III), quer os de Cr(III) são eflores-
centes e decompõem-se com o tempo (embora no caso
do Fe seja provável coexistir outro tipo de decomposi-
ção). No entanto, as “ametistas” são bastante estáveis e
a combinação com o sal de alumínio, pouco eflorescente,
fá-las preservar as suas águas de hidratação. Nestas fa-
mílias, também é de salientar a capacidade de formar
cristais por epitáxia, que neste caso é perfeita, dada a
semelhança da rede. Uma semente de alúmen de cró-
mio, colocada numa solução sobressaturada de alúmen
de potássio, desenvolverá um cristal com um núcleo es-
curo que progressivamente se irá tornando mais claro
até ficar incolor na periferia, à medida que o teor em alu-
mínio aumenta.

Fig. 14 - O ADP e seus hábitos (Ro-Nh). A) Whiskers formados sobre vulcanito. B) Transição de hábito acicular para afunilado.

A

whiskers, “bigodes” (vulcanito) granito

B

Fig. 13 – Soluções sólidas (Ro-Nh) de schönites, obtidas por reciclagem de soluções de schönite de Mg. 

(NH4)2MgxCoyZn1-x-y(SO4)2
.6H2O
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Mudanças de Hábito e Oclusão Molecular

O ADP e o KDP (Figs. 2, 6, 14, 15) são excelen-
tes exemplos para ilustrar o crescimento de cristais de
forma fácil, não dispendiosa e segura (não são tóxi-
cos) e, além disso, ligada à produção industrial. Todas
as substâncias de hábito versátil, como é o caso des-
tes compostos, têm que ser controladas nos proces-
sos de fabrico, para melhorar a aparência dos cristais
(factor muito importante nas vendas), o seu grau de
transparência e outras propriedades que facilitem o
transporte e armazenamento (evita-se a colmatação,
etc.). Como a velocidade de crescimento é superior
para o ADP, é preferível usar este sal, com concen-
trações entre 40 a 55 g de soluto para 100 ml de água
(Qd. 4). 

No laboratório, é extremamente cativante e peda-
gógico, brincar aos bons e aos maus hábitos, exem-
plificando os parâmetros que devem ser controlados
na produção. O hábito prismático (Figs. 2, 6, 15) é mui-
to versátil, sendo favorecido pelo crescimento rápido
nas direcções X, Y, o que se consegue: a) aumentan-
do o GS, embora evitando a nucleação excessiva, pa-
ra as condições de temperatura da experiência; b) au-
mentando ligeiramente o pH das soluções de ADP (pH
≅ 4.2) por adição de NH3(aq) ou (NH4)2HPO4; c) cris-
talizando sobre conchas e suportes carbonatados tais
como mármores e arenitos que reagem com as solu-
ções ácidas, produzindo o mesmo efeito da alínea b)
(eq. 2, Fig. 6). Neste caso, é frequente o aparecimen-
to de veios que cor-
respondem à for-
mação, por etapas,
da pirâmide que se
sobrepõe ao prisma
(Fig. 15). Também é
frequente obter cris-
tais translúcidos e
muito grandes, de-
vido à oclusão do
solvente. Este hábi-
to torna-se afunila-
do (Figs.  14,  15)
quando se favorece
o crescimento na di-
recção do eixo Z,
sendo θ o ângulo de
afunilamento. Esta
alteração consegue-
se: a) diminuindo o
GS (mais visível pa-
ra o KDP), o que confere aos cristais maior transpa-
rência; b) adicionando em muito pequena quantidade
iões MIII (M = Cr, Fe, Al, etc., θ

máx
= 18°, M = Cr) al-

guns dos quais podem dopar os cristais, inserindo-se
na rede (Cr); c) recristalizando sobre alguns tipos de

granito. Finalmente, o hábito torna-se acicular (Figs.
14, 15) caso o crescimento na direcção Z seja conti-
nuamente favorecido. Este efeito de cristalização em
“whiskers” (bigodes) aparece aparatosamente na pre-
sença de rochas vulcânicas que possuem, na sua com-
posição, óxidos de ferro. Está comprovado que os “ver-
dadeiros” modificadores de hábito são, entre outros,
os hidroxocomplexos metálicos (eq. 1) que se depo-
sitam selectivamente sobre patamares, arestas e vértices
(Qd. 5) retardando o crescimento nessas direcções.
Neste caso, a optimização do hábito na produção in-
dustrial passaria, provavelmente, por evitar a forma-
ção de agulhas que aumentam a tendência para a col-
matação e evitar a oclusão do solvente, que diminui a
transparência. Contudo, todos estes factores podem
variar, dependendo do fim em vista.

O alúmen de potássio (Fig. 7), o ADP e o sal de
Rochelle (Fig. 16) podem ser propositadamente colo-
ridos inserindo na sua rede corantes alimentares e ou-
tros, dissolvidos na solução (ou até em suspensão).
Obtêm-se assim quartzos “citrinos” (amarelos, com tar-
trazina [3c]), róseos (Ponceau 4R), águas marinhas (car-
mim de indigo, complexos azuis de clorofila, Fig. 15),
etc.. A oclusão pode alterar o hábito e, inclusivamente,
o sistema de cristalização, sendo maximizada pelo
crescimento nas direcções X, Y. A coloração também
pode ser propositadamente direccional e apenas al-
gumas faces ficarem coloridas. Sistemas modulares -
brinquedo de crescimento de cristais, contendo alú-
men, ADP e corantes alimentares ou suas misturas,

exploram lucrativamente
estes aspectos. Como é ób-
vio, o sigilo comercial pro-
tela a exploração didácti-
ca deste tema apaixonante,
cujas origens remontam
aos anos 30. Constitui um
dos actuais projectos de
pesquisa do IST: além dos
corantes alimentares, nes-
ta lista podem incluir-se
indicadores de pH, outros
corantes, aditivos modifi-
cadores de hábito, anti-
oxidantes para a preser-
vação dos corantes, diferentes
sais transparentes hospe-
deiros, todos eles capazes
de produzirem cristais gi-
gantes, manipulação dos
métodos de cristalização e

GS, estudo da influência do suporte utilizado (Ro-Nh),
etc., [3g]. 

Outro exemplo de coloração/modificação de há-
bito é o da adsorção superficial de iões Cu(II) na re-
de do sal de Rochelle, tartarato de sódio e potássio
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Fig. 15 - À esquerda: Hábitos do ADP, KDP e suas alterações. A velocidade de cres-
cimento de cada face (representada pela seta) pode ser medida na direcção que lhe
é perpendicular ou, em alternativa, nas direcções X,Y,Z. Predominam no poliedro fi-
nal as faces que se desenvolvem mais lentamente. O hábito acicular pronunciado
(C) deve-se ao desaparecimento das faces que crescem mais rápidamente, na direc-
ção Z. Mullin e colaboradores [1] estudaram experimentalmente a optimização do
hábito destas substâncias, com importantes aplicações em optoelectrónica (piezoe-
lectricidade6 e óptica não linear). À direita: ADP com oclusão molecular do corante
carmim de indigo, sem suporte, mostrando veios (defeitos de crescimento). Desenho
de Cristina Fontoura Carvalhão (aplicação em disciplinas de Educação Visual).
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tetra - hidratado KNa(C4H4O6).4H2O, para formar ou-
tra imitação das “águas-marinhas”. Este composto, pu-
ro, forma enormes cristais prismáticos por arrefeci-
mento e evaporação a partir de soluções de concentração
139g /100 ml de água [3c, 5]. Curiosamente, as cascas
de ostras estimulam espectacularmente a cristaliza-
ção. Compostos desta família estão ligados à desco-
berta da isomeria óptica feita por Pasteur [1, 14] e a
estudos de piezoelectricidade6 da autoria de Pierre
Curie [1]. A adição de algumas gotas de solução sa-
turada de sulfato de cobre às águas-mães da cristali-
zação do sal puro provoca a formação imediata de
um precipitado. A solução filtrada, porém, ainda apre-
senta GS suficientemente elevado para obter cristais
transparentes e de um tom azul-pálido, que se tenta-
ram reproduzir por desenho na Fig. 16. Esta adsorção
de iões Cu(II) vem também acompanhada por uma
alteração do hábito dos cristais, que se tornam colu-
nares, pelo desaparecimento de algumas das faces do
prisma. No entanto, a presença simultânea de Cu(II)
e carbonato de cálcio, pelo método Ro-Nh, provoca
a formação de cristais tabulares, equivalente à que se
obtém por adição simultânea de NaOH e de Cu(II) na
ausência do suporte. Reacções no estado sólido, mui-
to lentas, provocam a decomposição dos cristais azuis
tabulares formados em suportes contendo carbona-
tos, tornando-os esverdeados e desagregáveis, o que
pode ser justificado por reacções do cobre com os
carbonatos (eq. 3).

CONCLUSÕES

E, contrariado, o Coelho Branco parou.

O crescimento de cristais por nucleação heterogé-
nea permite: simular casos particulares da génese dos
minerais; manipular o crescimento de cristais, como
se faz na indústria; ilustrar algumas facetas da inves-
tigação de ponta no crescimento de cristais (biomine-
ralização e cristalização de proteínas, etc.). É um ex-
celente meio de iniciar a aprendizagem no laboratório
e, como toda a prática experimental devidamente pen-
sada e optimizada, permite uma melhor visualização
e assimilação dos conceitos. Não é perigoso, desde
que sejam respeitadas as normas de segurança
e seja feita uma escolha apropriada das subs-
tâncias químicas [3d, e]. Requer baixos recursos, em
termos de tempo e materiais, desde que não haja gran-
de exigência quanto à reprodutibilidade de resultados.
Com efeito, os meios necessários à sua execução são
rudimentares, desde que se dispensem a termostati-
zação e outras aparelhagens dispendiosas baseadas no
fluxo de nutrientes, rotação das amostras, etc.. Ilustra
muito bem o método científico de trabalhar em labo-
ratório: obriga a ter disciplina, impondo a observação
e registro cuidadoso de todos os passos, a programa-
ção criteriosa das experiências, modificando uma va-
riável de cada vez. Embora exija alguma paciência,
pois os cristais crescem lentamente e nem sempre é
possível fazer um controlo eficaz de todos os parâ-
metros em jogo, dá resultados garantidos na maioria
dos casos, o que constitui um estímulo. Finalmente,
constitui um veículo para a apresentação da Química
e de outras Ciências de forma lúdica e acessível para

(6) - Efeito piezoeléctrico: geração de cargas eléctricas à superfície de
um mineral ou composto, submetido a compressão.

Fig. 16  - Sal de Rochelle. À esquerda, recristalizado na presença de cascas de ostras, de hábito tabular, sem aditivos e com veios de crescimento
“Hopper”. À direita: agregado de cristais colunares dopados com iões Cu(II) em vulcanito. Desenho de Cristina Fontoura Carvalhão [3g].
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o não-químico. Sobretudo, é um tema que se desenvol-
ve num crescendo, começando por uma abordagem su-
perficial, que facilmente estabelece uma ponte para o
aprofundamento teórico, etapa essencial para a com-
preensão do actual desenvolvimento tecnológico: des-
perta a curiosidade, a criatividade e permite encetar um
sem número de pequenos projectos de investigação, le-
vando ao estudo de aspectos relacionados com a ter-
modinâmica de soluções, cinética do crescimento de cris-
tais, estudo de reacções no estado sólido e interacções

com os suportes, pesquisa de novas substâncias que de-
senvolvam cristais com facilidade, manipulação da for-
ma, etc..

Ao terminar, deixa-se como reflexão as palavras de
Mark Twain, para aqueles que percorrem, como o Coelho
Branco, os caminhos da Ciência:

My books are water;
those of the great geniuses

are wine- everybody drinks water
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