
Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur • 2015

A presença do Lítio nos minerais Petalita e Espodumênio: as análises 
iniciais de José Bonifácio de Andrada e Silva

Ivoni Freitas-Reis *, Sandra Franco-Patrocinio †

Introdução
A História da Química, como um processo sociocultural sempre foi, como qualquer construto 
humano, tendenciosa e em seu percurso deixou de dar o devido crédito a muitos dos seus 
estudiosos. Acreditamos que o brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) é um 
desses pesquisadores, mormente no que tange a sua relação com a ciência e seu empenho no 
ramo da educação. Seus trabalhos sócio-antropológicos e a forte influência política de Andrada 
e Silva já foram bastante explorados por estudiosos de diversas áreas (NOGUEIRA, 1973; 
SILVA, 1999; SOARES, 1944).

Objetivamos abordar no presente trabalho os estudos mineralógicos de Andrada e 
Silva em suas pesquisas na Suécia e na Noruega. Dentre os doze minerais por ele divulgados 
nesse período, quatro foram descobertos por esse estudioso. Entendemos que a petalita e o 
espudomênio merecem especial atenção por terem sido estudados por vários pesquisadores 
da área até culminar no isolamento e caracterização do lítio (mineral cuja aplicação está em 
constante ampliação, desde então, tanto para fins tecnológicos como para fins medicinais). 
Bonifácio é pouco estudado como químico e mineralogista sendo essa vertente aquela que nos 
interessa neste trabalho.

Biografia
Nascido José Antônio em Santos, no estado de São Paulo, ainda na adolescência adota o nome 
de José Bonifácio de Andrada e Silva. Filho de Maria Bárbara da Silva1 e de Bonifácio José de 
Andrada sendo este membro de família da aristocracia portuguesa2.

Durante a infância recebeu educação informal orientada por seus familiares devido à 
condições desfavoráveis das escolas disponíveis na época (SOUSA, 1988).

 Para dar continuidade aos estudos, Bonifácio mudou-se, aos quatorze anos, para a capital 
do estado, frequentando o curso preparatório ministrado pelo frei Manuel da Ressurreição, com 
ênfase na cultura clássica, além das aulas de Gramática, Retórica e Filosofia (SOUSA, 1988). 

Em 1783 José Bonifácio segue seus estudos em Coimbra. Lá chegando, se matriculou no 
curso de Direito e um ano depois no de Filosofia Natural, nesta faculdade teve a oportunidade 
de cursar Física, Mineralogia, Zoologia, Botânica, Química, com professores renomados3 que 
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vinham de vários países europeus (GUNTAU, 2000).
Em 1787, José Bonifácio recebeu o diploma de bacharel em Filosofia Natural e no ano 

seguinte o de Leis. Embora formado em direito, Andrada e Silva logo se inclinou para as 
ciências, somente mais tarde, vamos perceber que esta formação ajudou a compor o seu perfil 
político. Assim como afirma Guntau (2000, p. 254):

Estava especialmente interessado nas ciências naturais e tentava aprimorar seu 
conhecimento, sobretudo nesse campo. Assim, Andrada orientou-se para um 
desenvolvimento na ciência, que começou a impor-se, mesmo àquela altura, sob a 
influência do Iluminismo e que se exprimiu no surgimento de uma série de novas 
disciplinas das ciências naturais, como a química, geologia ou a física.

Logo em seguida às suas formaturas, o estudioso foi admitido para a Academia Real de 
Ciências de Lisboa. A partir daí, iniciou-se a sua carreira de pesquisador.

Em 1790, Andrada e Silva recebeu do Governo Português uma espécie de “bolsa de 
estudos”4 para que fosse aperfeiçoar-se nos maiores centros científicos europeus. Nessas escolas 
Andrada e Silva aprimorou os seus conhecimentos em Química e Mineralogia. O pesquisador 
estudou na Escola Real das Minas, na França com Antoine-François Fourcroy (1755-1809) que 
elogiou seu “zelo e assiduidade” (GUIMARÃES, 1988).  Na Alemanha, desenvolveu pesquisas 
com um dos mais respeitados mineralogistas da época, Abraham Gottlob Werner (1749-1817).

Em 1792 José Bonifácio começou a frequentar as aulas da Escola de Minas de 
Freiberg, matriculado sob o n◦ 383, tendo-lhe sido permitido visitar e inspecionar as 
minas e as fundições da Saxônia. Dois anos mais tarde, em agosto de 1794, recebia um 
atestado fornecido por Abraham G. Werner em que testemunhava a assiduidade com 
que acompanhara um curso completo de Orictognosia [Parte da História Natural, que 
ensina a conhecer e a distinguir os metais] e outro de Geognosia [Ciência que estuda 
a estrutura e a composição da parte sólida da Terra], demonstrando conhecimentos 
profundos (SOUSA, 1988, p. 71).

Em sua estada na França, Bonifácio escreveu em coautoria com seu irmão Martim Francisco 
de Andrada (1776-1844) um trabalho intitulado “Memória sobre os diamantes do Brasil” de 
1792, apresentado à Sociedade de História Natural de Paris, da qual Bonifácio havia se tornado 
membro correspondente no ano de 1791, sendo inserida nos Annales de Chimie. Esta obra foi 
publicada em inglês no A Journal of Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts, em 1797.

Na data da publicação, havia dois anos que o pesquisador estava realizando sua viagem 
filosófica. Nesse período, já tinha estudado Química e Mineralogia na França e na Alemanha. 
Com todo o conhecimento adquirido nos centros científicos por ele frequentado, o estudioso 
apresentava conhecimentos suficientes para classificar amostras mineralógicas. Assim, Andrada e 
Silva buscou classificar e informar sobre a riqueza diamantífera da colônia. Como afirma Sousa 
(1922, p. 357), “foi só então que na Europa se fez uma ideia nítida da nossa riqueza diamantina”.

Andrada e Silva visitou e inspecionou diversas minas da Suécia e Noruega, e depois de 
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concluir sua viagem, escreveu em 1800 a memória “Curta Notícia das Propriedades e Caracteres 
de alguns novos fósseis5 da Suécia e da Noruega, com Algumas Observações Químicas sobre 
os mesmos”, publicada em 1800 no Journal de Physique, de Chimie et de Histoire Naturelle, 
em francês; no Allgemeines Journal der Chemie, em alemão; e em 1801 no A Journal of Natural 
Philosophy, Chemistry and the Arts, em inglês. Nesta memória Andrada e Silva fez uma descrição 
das espécies minerais que encontrou. Em seu relato, afirmava ter descoberto doze novos minerais, 
mas hoje sabemos que, na realidade, apenas quatro dessas espécies eram realmente desconhecidas, 
sendo que as outras oito espécies eram variedades de minerais anteriormente descobertos.

Os novos minerais eram o espodumênio, a petalita, a criolita e a escapolita. A variação dos 
minerais já conhecidos, mas, que imaginou Andrada e Silva serem inéditos em suas análises 
eram o acanticônio, a salita, cocolita, ictioftalmo, afrizita, vernerita, alocroíta e a indicolita. 

A memória que apresentava um caráter de carta-relatório tinha como objetivo ser enviada 
a Beyer6, inspetor de minas da cidade de Schneeberg, com anotações relativas às propriedades 
e caracteres dos novos fósseis, juntamente com algumas amostras dos minerais por Andrada e 
Silva coletados (ANDRADA e SILVA, in Falcão, 1963). Bonifácio tinha o compromisso de 
enviar para análise amostras dos minerais pesquisados para algumas sociedades científicas, tais 
como, Academia de Ciências de Estocolmo, Sociedade dos Investigadores da Natureza de Berlim, 
e Sociedade Filomática de Paris.

Ele afirmava também que a descrição dos minerais foi feita seguindo um método próprio, 
de observação e análises químicas, mas não negava ter tido a contribuição do naturalista 
dinamarquês e professor de mineralogia Peter Christian Abilgaard (1740-1801):

Mas desejo, ao mesmo tempo, ser capaz de comunicar uma descrição em minha 
própria maneira, bem como os resultados das análises já feitas de alguns deles, 
juntamente com a de outros, que no momento são objeto de minha ocupação, e 
daqueles que o professor Abilgaard realizou a análise em Copenhague (ANDRADA e 
SILVA, in Falcão, 1963, p. 87).

Liberalli nos dá a dimensão da importância das descobertas de Andrada e Silva e do seu 
pioneirismo, como percebemos:

É a menção de propriedades químicas e, mesmo, da composição química dos 
minerais, segundo análises feitas por ele próprio, ou por Abilgaard, o célebre químico 
de Copenhague. Aí há dados químicos, alguns muito importantes, como a menção da 
existência de ácido fluorídrico combinado, na criolita da Groelândia (LIBERALLI, in 
Falcão, 1963, p. 266).

Ao analisarmos a descrição feita por Andrada e Silva, podemos perceber que houve a 
influencia do que ele aprendeu na sua estada na Alemanha, período em que acompanhou os 
trabalhos de Werner7. 

Cotejaremos o trabalho de Andrada e Silva com o livro Manual de Mineralogia escrito 
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pelo geólogo e mineralogista estadunidense James Dwight Dana (1813-1895). A primeira 
edição publicada no Brasil em 1969, passou por uma revisão do mineralogista norte americano 
Cornelius S. Hurlbut Júnior (1906-2005), atualmente o livro está na sua vigésima terceira 
edição tendo sido revista pelo geólogo holandês Cornelis Klein e pela geóloga norte americana 
Barbara Dutrow. Este manual, continua sendo uma das principais fontes de consulta, não 
apenas nas universidades, como também em empresas ligadas a geologia e mineração do Brasil. 
Para não ficar cansativo, neste trabalho vamos comparar as descrições, à guisa de exemplo, 
apenas a petalita e o espodumênio - fonte do isolamento do elemento lítio.

Breve Biografia de Dana
James Dwight Dana foi um geólogo e mineralogista nascido na cidade de Nova Iorque, Estados 
Unidos, no ano de 1813. Seus pais, James Dana e Harriet Dwight tiveram quatro filhos, sendo 
James Dana o mais velho. Desde criança, já gostava de colecionar rochas, plantas e insetos, 
mostrando assim, um interesse precoce pelas ciências (NATLAND, 2003).

Em 1830, foi estudar em Yale College, tornando-se bacharel em artes em 1833, na 
instituição conheceu Benjamin Silliman (1779-1864)8, professor que teve grande influência em 
sua formação. Depois de formado, o cientista fez várias viagens pelo Mediterrâneo a serviço da 
Marinha de seu país, onde lecionou matemática para os futuros oficiais. Durante essa viagem, o 
pesquisador escreveu uma série de cartas, em sua maioria descritivas, sobre o que ele observava. 
Em uma delas, destinada a Silliman, descreveu as condições do Vesúvio, um vulcão do qual 
Dana presenciou a erupção. Esta carta foi publicada no American Journal of Science, em 1835, 
sendo este o primeiro artigo científico de Dana (PIRSSON, 1919).

Quando retornou aos Estados Unidos, em 1834, desenvolveu uma nova classificação 
mineralógica, baseada na química e cristalografia em que utilizou para tal, os minerais do 
gabinete de Silliman - do qual havia se tornado assistente no laboratório químico de Yale - e de 
sua própria coleção de infância. Seu trabalho foi publicado com o título de System of Mineralogy 
(AZEVEDO e LAMA, 2015; NATLAND, 2003; PIRSSON, 1919).

Segundo Pirsson (1919), com o reconhecimento que recebeu pelos seus estudos, realizou 
uma Expedição Exploradora no Pacífico liderada por Charles Wilkes (1798-1877), de 1838 a 
1842, na qual atuou como geólogo e mineralogista, patrocinado pelos Estados Unidos. Nessa 
expedição, o cientista cartografou as ilhas e escreveu as monografias sobre os crustáceos e corais 
daquela área. Depois de seu retorno, em 1842, seus relatórios sobre esta expedição ocuparam 
parcialmente o seu tempo durante 13 anos.

Em 1844, Dana viera a se casar com a filha de Silliman, Henrietta Frances Silliman 
(1823-1907), anos depois de seu casamento foi gerado um filho que seguiu os passos do pai, o 
mineralogista Edwar Salisbury Dana (1849-1935) (Bulletin of Yale University, 1935).

Em 1850, ele foi nomeado professor de história natural e geologia na Universidade 
de Yale, cargo este que ocupou até 1892. Durante esse tempo, o pesquisador teve alguns 
problemas de saúde que interrompeu sua carreira. Mesmo com a saúde debilitada, o cientista 
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preparou um livro-texto em que tinha por objetivo adaptar o material destinado aos estudos de 
geologia à aprendizagem dos estudantes norte-americanos a partir da sua vivência durante os 
anos de docência, assim, em 1862 foi publicado a primeira edição de seu Manual de Geologia 
(PIRSSON, 1919).

A bibliografia de James Dana conta a publicação de 214 livros e artigos, muitos deles 
relacionados à viagem de exploração pelo Pacífico e também as revisões que o pesquisador fez 
de suas obras, sendo muitas vezes ampliadas pelo vasto conhecimento que foi adquirindo com 
o tempo (PIRSSON, 1919). Dana trabalhou no aprimoramento de suas obras até o ano de sua 
morte, em 1907, em que faleceu por complicações de saúde. Sendo que seus livros A System 
of Mineralogy  (1837), Manual of Mineralogy  (1848) e Manual of Geology  (1863) são muito 
utilizados pelo menos até a segunda década do século XXI.

No ano de 1868, Dana publicou a 5ª edição de seu livro A System of Mineralogy, na qual 
descreveu alguns minerais, dentre eles estava uma espécie que a partir da sua análise constatou-
se fazer parte do grupo das granadas.  Neste grupo também estava a alocroíta, mineral que 
Bonifácio julgou ter descoberto, e que mais tarde ficou comprovado ser uma variação de um 
mineral já conhecido, a andradita, assim chamado para homenagear o mineralogista brasileiro:

Nomeado Andradita pelo autor [o próprio Dana] depois que o mineralogista 
português, d’Andrada, descreveu e nomeou a primeira das subvariedades inclusas, 
Allochroite. As espécies incluídas variam tanto na cor e outros aspectos que nenhum 
dos nomes em uso servirão para o grupo9 (DANA, 1868, p. 268).

Embora em sua biografia nada encontrássemos que nos remeta a forma de classificação 
utilizada por Andrada e Silva - um compilado dos métodos disponíveis na Europa do final do 
século XVIII e início do XIX - podemos sim inferir que o mineralogista James Dwight Dana 
conhecia os trabalhos do estudioso luso-brasileiro. Assim sendo, e pelos motivos supracitados 
- tais como a utilização dos manuais de Dana nas universidades brasileiras e a semelhança dos 
métodos de descrição dos minerais - consideramos pertinente, em nossa pesquisa, comparar 
a classificação de dois dos minerais mais famosos estudados por Bonifácio com a classificação 
feita por Dana.

Petalita
A petalita é um silicato de  alumínio e lítio: Li(AlSi4O10), composto por  4,9% de  Li2O, 

16,7% de Al2O3 e 78,4% de SiO2, vide figuras 1 e 2. A palavra petalita origina-se do grego e 
significa pequena folha ou pétala.

FIGURA 1: Mineral Petalita.
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FONTE: FALCÃO, 1963, s/p

FIGURA 2: Mineral Petalita.
10

FONTE: Crystal-Treasure11

Por propriedades Físicas dos minerais podemos ressaltar as propriedades inerentes à 
matéria, portanto, todos os minerais as possuem em maior ou menor magnitude. 

A descrição das propriedades físicas dos minerais permite a classificação e identificação desses. 
Algumas propriedades básicas, são diagnósticas na identificação do mineral. As mais 

importantes são:  brilho, traço, dureza,  clivagem  e  hábitos  ou  agregados cristalinos. Outras 
são: cor, densidade, fusibilidade, tenacidade, etc. 

Além disso, os tipos de ambientes geológicos, em que tipos de rocha, as associações 
mineralógicas e sob quais condições físico-químicas os diferentes minerais são formados e 
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encontrados permitem uma identificação segura da espécie mineral (CENTRO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE OURO PRETO).

No Quadro 1 comparamos algumas identificações das Propriedades físicas da petalita 
feitas por Andrada e Silva e por Dana: 

QUADRO 1: Propriedades Físicas da Petalita.

PETALITA
Andrada e Silva James Dwight Dana

1. Avermelhada 1. Incolor

COR
2. Branco-acinzentado 2. Branca

3. Cinzenta
Madrepérola Vítreo BRILHO
Bordas pouco transparentes Transparente a translúcido TRANSPARÊNCIA
Acima de 2,60 2,40 DENSIDADE
Quebradiço Quebradiço TENACIDADE

Andrada e Silva afirmava que o mineral era muito quebradiço, que tinha aparência de ser 
folheada e que as lâminas eram ligadas fortemente, o que anos depois é também citado por 
Dana, que fala em hábito em placas. Quanto a cristalografia, Bonifácio analisou o mineral por 
apresentar “uma agregação bastante grosseira” e por ocorrer em “pedaços finos” (ANDRADA 
e SILVA, in FALCÃO, 1963, P. 92), o que é corroborado por Dana (1974), ao afirmar que a 
petalita é monoclínica e domática.

Quanto as propriedades químicas, Bonifácio afirmou que “quando o mineral entra em 
contato com o tubo soldador ele é infusível, sem mudança de cor ou brilho” (ANDRADA e 
SILVA, in Falcão, 1963, p. 92); já Dana (1974) afirmou que o mineral aquecido emite cor. 
Quanto a solubilidade, é insolúvel em ácido, sendo que Bonifácio afirmou  mais especificamente 
em ácido nítrico.

Espodumênio
O espodumênio é um silicato de alumínio e lítio: LiAl(Si2O6), composto por 8,0% Li2O, 27,4% 
de Al2O, e 64,6% de SiO2, eventualmente pequenas quantidades de sódio podem substituir o 
lítio vide figuras 3 e 4. Seu nome deriva do grego, e significa acinzentado. 
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FIGURA 3: Mineral Espodumênio12.

FONTE: FALCÃO, 1963, s/p

FIGURA 4: Mineral Espodumênio13.

FONTE: Blog Rochas e Minerais14

Ao início da análise do mineral, Andrada e Silva começou por descrever as propriedades 
físicas do espodumênio, como podemos observar no quadro 2:



275

QUADRO 2: Propriedades Físicas do Espodumênio

ESPODUMÊNIO
Andrada e Silva James Dwight Dana

1. Branco acinzentado 1. Branco

COR

2. Cinza
3. Róseo 
4. Amarelo

2. Branco esverdeado 5. Verde
Madrepérola Vítreo BRILHO
Pouco transparente Transparente a translúcido TRANSPARÊNCIA
3,218 3,15 – 3,20 DENSIDADE

O estudioso afirmou que o mineral apresentava textura lamelar, enquanto Dana afirmou 
que apresentava textura estriada profunda no sentido vertical. 

Quanto aos dados cristalográficos, Andrada e Silva afirmava que o mineral apresenta 
placas alongadas e que era composto por prismas romboidais. Anos depois, Dana corroborou 
as afirmativas de José Bonifácio, afirmando que o espodumênio era monoclínico e prismático.

Bonifácio afirmava que ao submeter o mineral ao tubo de sopro - fole de ferreiro ou 
forja - sobre ação do carvão, mostra-se sensível ao calor, opaco, sem brilho e amarelado. 
Quando Andrada e Silva tratava da fusibilidade do mineral, afirmava que “com um forte calor 
o espodumênio proporciona um vidro verde-branco muito transparente” (ANDRADA e SILVA, 
in Falcão, 1963, p. 88). Dana afirmava que ao fundir-se, emitia ramos finos, a princípio, e 
depois formava um vidro claro. Ambos cientistas afirmavam também, que o espodumêmio era 
insolúvel. Bonifácio, realizou o experimento com ácido nítrico, percebendo que além de não 
dissolver, não produziu qualquer tipo de efervescência.

Por tudo isso, ao comparar as observações feitas por Andrada e Silva e alguns estudiosos 
de mineralogia, em especial, J. D. Dana percebemos que mesmo com décadas de diferença, 
avanços nos equipamentos e reagentes para análises químicas, os resultados encontrados por 
Dana são muito coerentes quando conferidos com os de José Bonifácio. O ponto principal 
que diferencia as duas descrições é a nomenclatura empregada, para fazer sua análise, Andrada 
e Silva descrevia com detalhes o que via, enquanto Dana já descrevia o que via valendo-se de 
termos especificamente criados pela mineralogia, como clivagem, tenacidade, entre outros. 

Os avanços acarretados pela descoberta dos novos minerais:
Bonifácio desenvolveu suas pesquisas com os novos minerais descobertos, sendo seu artigo 

“Curta Notícia das Propriedades e Caracteres de alguns novos fósseis...” (1800), difundido 
por vários países. Em consequência, diversos pesquisadores começaram a estudar a petalita e o 
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espodumênio, e baseando na caracterização dos minerais realizada por Andrada e Silva, resultou 
na descoberta do elemento Lítio.

O Lítio foi descoberto em 1818 pelo químico sueco Johan August Arfwedson (1792-
1841), quando trabalhava no laboratório do químico Jacob Berzelius (1779-1848), na Suécia. 
Inicialmente Arfwedson realizou as análises com a petalita e posteriormente com o espodumênio 
e lepidolita. Em uma carta destinada ao químico francês Claude Louis Berthollet (1748-1822), 
Berzelius relata a descoberta do Lítio e comenta que as análises foram realizadas a partir do 
mineral petalita anteriormente descoberto por Andrada e Silva (Weeks, 1960). Embora os 
métodos de extração e purificação do lítio a partir da digestão da petalita não está declarado nesta 
comunicação, Arfwedson não deixa dúvidas de que esse mineral foi a sua fonte para o trabalho. 

Neste mesmo ano, o Lítio foi isolado na forma elementar por Humphry Davy (1778-1829) 
após eletrolisar uma solução de óxido de lítio em uma cápsula de platina (MARQUES, 2011).

Considerações Finais
Ao analisarmos a Memória sobre os novos minerais descobertos e classificados por Andrada e 
Silva, percebemos que o cientista pôde desenvolver significativamente tanto os conhecimentos 
aprendidos tanto na Universidade de Coimbra, como estudante de Filosofia Natural, quanto 
nos dez anos de viagens de estudo realizadas em toda a Europa. Estes estudos foram cruciais 
para a descoberta dos novos minerais que acabaram por possibilitar o isolamento do elemento 
químico Lítio. 

José Bonifácio absorvia, sintetizava e extraia informações de todos os mestres que ele teve 
oportunidade de aprender. Isto se torna perceptível na sua classificação dos minerais em que se 
pode claramente perceber a adaptação da metodologia classificatória do botânico suéco Carl 
von Linneu (1707-1778), bem como dos estudiosos dos minerais, o sueco Johan Gottschalk 
Wallerius (1709-1785), o francês Jean-Baptiste Louis Romé de L’Isle (1736-1790) e ao alemão 
Abraham Gottlob Werner (1749-1817).

As análises mineralógicas realizadas por José Bonifácio impressionam pela coerência e 
recorrência em consulta, não seria pretensioso, admitir que seus métodos ainda imperam nas 
análises geológicas, uma vez que se levarmos em conta que grande parte dos currículos das 
universidades brasileiras tem como livro texto o Manual de Mineralogia de James Dana.

Notas
1. Foi determinante na formação educacional de seus filhos e era tida como uma benfeitora para a 
população mais carente da cidade. Ficou conhecida pelo cognome de Mãe da Pobreza (SOUSA, 1988).
2. Ele possuía a segunda maior fortuna do próspero Porto de Santos (MARQUES, 2011).
3. José Bonifácio cursou as cadeiras de Filosofia Racional e Moral com o Professor Dr. Antonio Soares 
Barbosa (1734-1801); História Natural e Química com o Professor Dr. Domingos Agostinho Vandelli 
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(1735-1816) e Física Experimental com o Professor Dr. João Antonio Dalla Bella (1730-1823).
4. “A viagem de estudos foi realizada por três estudiosos, sendo dois brasileiros, José Bonifácio e 
Manuel Ferreira da Câmara (1762–1835), e um português, Joaquim Pedro Fragoso (1760–1833)” 
(DOLHNIKOFF, 2012, p. 32).
5. “A palavra fóssil é usada aqui no seu sentido arcaico de qualquer mineral ou objeto achado numa 
escavação” (FILGUEIRAS, 1986, p. 263).
6. Provavelmente trata-se do sueco, médico da Corte e cônsul geral interino de Portugal na Suécia, 
Gustav Beyer (s.d), que em 1809 indicou o nome de Carl Gustav Hedberg (1774-1827) para cuidar das 
riquezas minerais da colônia. Em 1813, Beyer esteve no Brasil em viagem de explorações mineralógicas 
(LANDGRAF, s.d).
7. “No ano de 1774, Werner publicou uma obra intitulada “Sobre as Características Externas dos 
Minerais”, em que apresentou uma técnica para identificar os minerais por meio dos sentidos humanos. 
Entre essas características [estavam as] formas dos fragmentos, a transparência, a cor, os traços, a dureza, 
a flexibilidade, a adesão à língua e ao som. Ele descreveu as características individuais dos minerais de 
maneira detalhada e as subdividiu de uma forma que os maximizava pela utilidade da identificação 
mineral. Apenas para a cor vermelha, Werner distinguiu treze variedades diferentes. Dessa forma, Werner 
estava convencido, em definitivo, que os sistemas minerais deveriam ser baseados na composição química 
e nas propriedades e características externas” (VARELA, 2009, p. 87).
8. Silliman foi um químico, fundador e editor da revista American Journal of Science, mais tarde, converte-
se em mentor de Dana. Algum tempo depois, Dana se torna editor da revista. Silliman teve sua formação 
em química na Universidade da Pensilvânia – Filadélfia, tendo estudado com James Woodhouse (1770-
1809) que ocupou a cadeira de química na Universidade da Pensilvânia de 1795 até a sua morte.
9. Tradução nossa.
10. Quando em estado mais puro o mineral lembra realmente uma superposição de pétalas.
11. http://www.crystal-treasure.com/product_info.php/language/es/info/p4528_Farbloser-Petalit-
Schwimmer--Kristall.html
12. O mineral da imagem apresenta turmalina na sua composição. Foi extraído da mina do Utöe, na 
Suécia (FALCÃO, 1963).
13. Mineral em estado mais puro.
14. http://rochasmineraisgemasfosseis.blogspot.com.br/2013_08_01_archive.html
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