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SULFATOS 

O enxofre é um elemento químico pouco abundante na crosta terrestre, corresponde a cerca de 
0,0260% da crosta terrestre. Este elemento pode ocorrer no estado nativo (S), como constituinte dos tecidos 
orgânicos, na estrutura de outros minerais (ex. hauynita - (Na,Ca)4-8[Al6Si6O24](SO4,S,Cl)1-2), também ocorre 
na forma de gases em exalações vulcânicas (principalmente na forma dos ácidos sulfídrico - H2S e sulfúrico 
- H2SO4). O S pode receber dois elétrons para preencher as duas vacâncias situadas na camada eletrônica 
exterior e formar o íon S2- (raio iônico 1,74Å), ou perder 4 elétrons ou 6 elétrons formando os íons S4+ e S6+. 
Quando o S recebe 2 elétrons forma um ânion grande fortemente eletronegativo que tem forte tendência a 
se ligar com elementos calcófilos e siderófilos, formando os minerais do grupo dos sulfetos. Quando o S 
perde 6 elétrons origina um íon pequeno (raio iônico 0,30Å), muito carregado, altamente polarizado e de 
carga positiva (S6+). Quando o íon S6+ une-se ao oxigênio forma um íon grande (Riônico = 2,95Å), a relação 
entre os raios iônicos (S6+ = 0,30Å, e O2- = 1,32Å) mostra que a coordenação estável é 4 ou tetraédrica 
(Rs/Ro = 0,227). A ligação S-O nos tetraedros é bastante forte, covalente em suas propriedades, produzindo 
grupos ligados apertadamente que não são capazes de compartilhar os oxigênios entre si (a valência 
eletrostática é maior que a metade da carga do ânion - v.e. = 6/4 = 1,5 = 11/2 de unidade de carga), ou seja 
os grupos tetraédricos (SO4)= não podem polimerizar-se, e constituem a unidade fundamental dos sulfatos. 

Desta forma, os minerais deste grupo são constituídos por minerais cujo ânion coordenador e/ou 
centralizador na estrutura é o ânion [SO4]2- ligado a metais e metaloides (principalmente Al, Ca, Cu, Fe, Mg, 
Mn, Ba além de K, Na, Ge, Ni, Pb, Zn, Co, V, mais raros com Bi, Ge, Sb, B, Si, Te, N, Zr, Tl, Hg e ETRs), 
também a outros ânions (principalmente OH- e também com UO2, CO3, Cl1-, NH4

1+, TeO3 e TeO4, F-, SiO4, 
NO3) e água. De acordo com os elementos ou grupos aniônicos que os compõem os sulfatos, estes podem 
ser classificados em: 

 

I. sulfatos simples: não possuem H2O, OH- ou outros grupos aniônicos [ex: barita - BaSO4; celestita - 
SrSO4; anglesita - PbSO4, etc]. 

II. sulfatos simples hidratados: possuem H2O, e não possuem hidroxila ou outros grupos aniônicos 
[ex: alunogênio - Al2(SO4)3.18H2O; calcantita - CuSO4.5H2O; calinita - KAl(SO4)2.12H2O; melanterita - 
FeSO4.7H2O; etc.]. 

III. sulfatos secos com outros ânions: possuem OH- e/ou outros grupos aniônicos, não possuem H2O 
[ex: alunita - KAl3(SO4)2(OH)6; antlerita - Cu3SO4(OH)4; brochantita - Cu4SO4(OH)6; hankisita - 
Na22K(SO4)9(CO3)2Cl, etc.]. 

IV. sulfatos hidratados com outros ânions: possuem H2O, (OH)- ou outros grupos aniônicos [ex: 
celadonita - Cu2Pb5(SO4)3CO3(OH)2.11H2O; caínita - KMg(SO4)Cl.3H2O; copiapita - 
(Fe,Mg)Fe3+

4(SO4)6(OH)2.20H2O; uranopilita - (UO2)6(SO4)(OH)10.12H2O; etc.]. 

 

Os minerais deste grupo constituem cerca de 276 minerais, porém os sulfatos estáveis e 
abundantes são poucos (118 minerais do grupo dos sulfatos são solúveis em H2O). O grupo (SO4)= é um íon 
grande (Riônico = 2,95Å) e desta forma constitui estruturas mais estáveis quando ligados a cátions bivalentes 
grandes (ex: Ba = 1,34Å, Sr = 1,12Å, Pb = 1,20Å). De modo geral quando ligado a cátions bivalentes 
pequenos (como Mg2+ = 0,66Å, Ni2+ = 0,69Å, Cu2+ = Co2+ = 0,70Å, Fe2+ = Mg2+ = 0,74Å) forma compostos 
hidratados e solúveis. Da mesma forma, quando ligado a cátions trivalentes pequenos (como Al3+ = 0,51Å, 
Fe3+ = 0,64Å, Mn3+ = 0,66Å, Co3+ = Cr3+ = 0,63Å) somente constitui compostos hidratados. Os cátions 
monovalentes (Na, K, etc), constituem compostos simples quando ocorrem em dobro ou associados a H+ 
(ex: thenardita - Na2SO4, arcanita - K2SO4, etc). 

Os sulfatos simples, com fórmula geral X(SO4), onde X = corresponde a cátions bivalentes, são 
insolúveis em água ou pouco solúveis quando o cátion corresponde a um cátion grande (Pb, Ca, Sr, Ba) e 
solúvel em água quando corresponde a um cátion pequeno (Cu). 
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Os sulfatos anidros mais importantes e mais comuns são os membros do grupo da barita (que inclui 
além da barita, a anglesita, a celestita e a hashemita, que é o membro menos comum), formado por grandes 
cátions bivalentes coordenados com pelo íon sulfato. A estrutura relativamente simples conduz à simetria 
ortorrômbica, com clivagem perfeita {001} e {110}. Outro sulfato anidro importante e comum é o sulfato de 
cálcio (anidrita). Por causa do tamanho menor do íon Ca, tem estrutura ligeiramente diferente, possuindo 
três clivagens pinacoidais. As propriedades físicas são em geral conferidas pelo cátion dominante, sendo a 
densidade diretamente proporcional ao peso atômico do cátion. 

Entre os sulfatos hidratados, o gipso é o mais importante e abundante, e a sua estrutura como 
sugerido pela sua clivagem perfeita {010} é em folhas, consistindo em camadas de íons Ca e sulfato, 
separadas por moléculas de água. A perda destas moléculas de água faz com que a estrutura entre em 
colapso, tomando a configuração da anidrita, com grande diminuição de volume e perda da perfeição da 
clivagem. 

Outro mineral importante do grupo dos sulfatos é a alunita, que faz parte de um grupo de minerais 
importantes os alumes, termo genérico aplicado a sulfatos duplos de Al e álcalis, stricto sensu, o termo 
alume designa o alume de potássico (calinita - KAl(SO4)2.11-12H2O). 

Os sulfatos formam-se como produto de oxidação (alteração) de outros materiais e em evaporitos 
(por evaporação e consequente precipitação). São supérgenos, secundários ou hidrotermais de baixa 
temperatura. São frequentes os compostos com ânions complementares ou suplementares ((OH), Cl, F). A 
maioria dos compostos são sais duplos ou mais complexos de metais mono, bi e trivalentes. No caso de 
compostos hidratados de um cátion bivalente, o número de moléculas de água varia com a pressão de água 
do meio externo (ex: MgSO4.H2O, MgSO4.4H2O, MgSO4.5H2O, MgSO4.6H2O, MgSO4.7H2O; MnSO4.H2O, 
MnSO4.5H2O, MnSO4.7H2O; NiSO4.6H2O, NiSO4.7H2O; FeSO4.4H2O, FeSO4.7H2O; CoSO4.7H2O; 
ZnSO4.7H2O). São diferentes apenas em particularidades de suas redes cristalinas. 

Entre os sulfatos comuns e/ou de importância econômica, as características gerais são: 

- são minerais de dureza baixa (D < 3,5, com exceção da alunita que possui D = 3,5-4, da antlerita que 
possui D = 3,5-4 e da brochantita que possui D = 3,5-4), 

- são minerais de densidade baixa (dr < 2,89 g/cm3, com exceção da anidrita que possui Dr = 2,89-2,99 
g/cm3, da jarosita que possui Dr = 2,91-3,26 g/cm3, da antlerita que possui Dr = 3,88 g/cm3, da celestita que 
possui Dr = 3,96-4,0 g/cm3, da brochantita que possui Dr = 3,97 g/cm3, da barita que possui Dr = 4,5 g/cm3 e 
da anglesita que possui Dr = 6,38 g/cm3), 

- são minerais em geral, segundo a escala de von Kobell, fusíveis (E.F. < 4, com exceção da alunita, 
anidrita, barita e celestita que são infusíveis (E.F. > 7). 

- são minerais transparentes a translúcidos (nenhum é opaco), 

- são minerais de traço branco (com exceção da copiapita que possui traço amarelo a amarelo pálido, da 
jarosita que possui traço amarelo pálido, da antlerita que possui traço verde pálido e da brochnatita que 
possui traço verde pálido), 

- são minerais de brilho não metálico (em geral exibem brilho vítreo a ceroso, resinoso e/ou nacardo, com 
exceção da anglesita que exibe brilho adamantino e da jarosita que exibe brilho subadamantino a vítreo), 

- são incolores em lâmina delgada (com exceção da copiapita que é amarela a incolor, da calcantita que é 
azul pálido a quase incolor em seção delgada, da brochantita que é verde azulado e da antlerita que é verde 
claro), 

- são minerais de relevo moderado a forte negativo a baixo positivo (com exceção da celestita e da barita 
que possuem relevo moderado positivo; da antlerita e da brochantita que possuem relevo alto positivo e; da 
antlerita que possui relevo muito alto positivo). 

- são minerais biaxiais (com exceção da alunita e da jarosita que são uniaxiais), 
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- são minerais de birrefringência em geral baixa a moderada (com exceção da kalinta, da copiapita, da 
brochantita e da jarosita que possuem birrefringência extrema). 

Alguns destes minerais possuem boa solubilidade em água (glauberita, thenardita, calcantita, 
epsomita, melanterita, mirabilita, polialita) e em ácidos (anidrita, gipsita, jarosita, antlerita, brochantita) e, 
possuem sabor (o sabor pode ser levemente salgado, amargo, metálico nauseante, adocicado e/ou 
adstringente). 

Os sulfatos comuns são usados para obtenção de Sr (celestita), Cu (antlerita, brochantita) e Pb 
(anglesita); podem ser usados como pigmentos (anglesita, melanterita), na fabricação de tintas (barita, 
calcantita), como lama para perfuração (barita), fabricação do cimento Portland e gesso (anidrita, gipsita); 
ácido sulfúrico (anidrita, gipsita); fabricação de soda (glauberita, thenardita), em medicina (thenardita, barita, 
mirabilita, alunita) etc. 

 

Lista dos SULFATOS mais comuns 
SIMPLES 

Grupo da Barita: 
- Barita* 
- Celestita* 
- Anglesita* 

 

BaSO4 

SrSO4 

PbSO4 

Anidrita* 
Glauberita* 
Thenardita* 

CaSO4 

Na2Ca(SO4)2 

Na2SO4 

SULFATOS SIMPLES COM H2O 

Grupo da Calcantita: 
- Calcantita* 
Calinita 
Epsomita 
Gipsita* 

 
CuSO4.5H2O 
KAl(SO4)2.12H2O 
MgSO4.7H2O 
CaSO4.2H2O 

Grupo da Melanterita: 
- Melanterita* 
Mirabilita 
Polialita 

 
FeSO4.7H2O 
Na2SO4.10H2O 
K2Ca2Mg(SO4)4.2H2O 

SULFATOS COM OUTROS ÂNIONS 

Grupo da Alunita: 
- Alunita* 
- Jarosita* 

 
KAl3(SO4)2(OH)6 

KFe3(SO4)2(OH)6 

Antlerita* 
Brochantita* 

Cu3SO4(OH)4 
Cu4SO4(OH)6 
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