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NITRATOS 

O Grupo dos Nitratos é um grupo de minerais que possuem como ânion principal (ânion 
coordenador ou centralizador na estrutura) o grupo iônico [NO3]-. Os minerais do grupo dos nitratos resultam 
da combinação do grupo aniônico [NO3]- com metais principlamente Na e K (além de Al, Ba, Ca, Cu, Mg, Ni), 
outros grupos aniônicos (principalmente SO4 e OH), ânions complementares (Cl) e água (H2O). Os nitratos 
constituem sais formados pela reação do ácido nítrico HNO3 e são facilmente solúveis em água e estão 
confinados quase que exclusivamente em formações geológicas relativamente recentes, geradas em 
desertos continentais quentes. Eles são formados por reações de oxidação, normalmente associadas à ação 
de nitotrobactérias em solos, podendo se formar ainda pela ação de descargas elétricas, especialmente em 
platôs elevados.  

Na natureza, o nitrogênio ocorre na crosta terrestre formando ânions complexos NO3
- (nitrato) e 

NH4
+ (amônia), e na forma de gás (N2) na atmosfera. Nos nitratos, o nitrogênio pentavalente forma com o 

oxigênio grupos iônicos achatados, configurados em trevo (triângulos), muito semelhantes ao grupo 
carbonato. Nestes grupos, um átomo de N altamente carregado e polarizado se une a três átomos de 
oxigênio coordenado em um grupo compacto. A valência eletrostática do grupo aniônicos NO3 é igual a (5/3 
= 1,66), portanto a energia de ligação entre o N e O é maior do que qualquer outra ligação possível no 
cristal. Essa diferença na intensidade de ligação, resulta na impossibilidade do compartilhamento dos grupos 
nitratos (não podem polimerizar-se), desta forma os triângulos NO3 constituem na estrutura dos nitratos, 
unidades separadas com formas achatadas e configurados em trevo, que são as unidades de estruturação 
básicas dos nitratos, sendo responsáveis pelas propriedades características desses minerais. 

Por causa da maior força da ligação N-O, os nitratos se decompõem menos facilmente pelos ácidos 
do que os carbonatos. Quando os triângulos N-O se combinam, em proporções de um para um, com os 
cátinos monovalentes (como o Na), cujos raios permitem a coordenação 6, resultam estruturas análogas às 
do grupo da calcita, assim, o nitrato de sódio (NaNO3) e a calcita são isoestruturais (são minerais 
hexagonais), todavia o nitrato de sódio apresenta dureza, ponto de fusão e densidade menores que da 
calcita, uma vez que o Na tem carga e densidade atômica menor que o Ca. Já o nitrato de potássio (nitro – 
KNO3) é isoestrutural a aragonita (são minerais ortorrômbicos), devido ao fato que o K entra em 
coordenação 8 com oxigênio do triângulo fundamental dos nitratos, e este, de maneira idêntica ao que 
ocorre entre os minerais isoestruturais da calcita – salitre-do-Chile, exibe menor dureza, densidade e ponto 
de fusão que a da aragonita e maior solubilidade em água. 

Os nitratos constituem cerca de 14 minerais e as características gerais dos minerais deste grupo 
são: 

- são minerais de dureza baixa (D < 3), 

- são minerais de densidade baixa (leves, dr < 2,3 g/cm3. Apenas a likasita, a buttgenbachita, a 
rouaita, a gerhardtita e a nitrobarita possuem densidade maior que 2,89 g/cm3. Entretanto, a densidade 
destes minerais é inferior a 3,43 g/cm3), 

- são minerais transparentes a translúcidos, 

- são minerais de traço branco ou fracamente colorido, 

- são minerais de brilho não metálico (vítreo), 

- são minerais solúveis em água, 

- são minerais com sabor (o gosto dos nitratos em geral varia entre amargo a refrescante), 

- são incolores em lâmina delgada, 

- são minerais biaxiais (com exceção da buttgenbachite e do salitre-do-chile que são uniaxiais e da 
nitrobarita que é isotrópica), 
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Possuem baixo ponto de fusão. Entre os nitratos, a nitromagnesita (Mg(NO3)2.6H2O) e a sveita 
(KAl7(NO3)4Cl2(OH)16.8H2O) são higroscópicos e a nitrocalcita (Ca(NO3)2.4H2O), o salitre-do-chlie (NaNO3) e 
gwihabaita ([(NH4),K]NO3) são deliquescentes. 

Os nitratos mais importantes são de Na e K, sendo de menor importância os nitratos dos metais 
alcalinos terrosos Ca, Mg e Ba. Em ambientes desérticos, sobre depósitos de cobre, às vezes, formam-se 
nitratos de cobre (a gerhardtita (Cu2(NO3)(OH)3), a buttgenbachita (Cu19Cl4(NO3)2.(OH32.2H2O), a 
hidrombobomkulita ((Ni,Cu)Al4[(NO3)2,SO4](OH)12.13-14H2O), a likasita (Cu3(NO3)(OH)5.2H2O) e a rouaita 
(Cu2(NO3)(OH)3)). Minerais complexos compostos por nitratos e outros ânions complexos e hidratos são 
conhecidos. 

 

Lista dos NITRATOS mais comuns 
Salitre-do-Chile 
Nitro 

NaNO3 
KNO3 

Nitrocalcita Ca(NO3)2.4H2O 
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