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RESUMO:  O Laboratório de Mineralogia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus 
Avançado Parelhas, atende à estudantes do ensino técnico dos cursos de Mineração, tanto na 
modalidade integrado quanto na modalidade subsequente, desde o ano de 2015, ano de início 
das atividades do instituto. Apesar de recente, este laboratório possui um importante acervo de 
amostras, que necessita de uma organização sistemática, afim de que o mesmo possa ser 
utilizado de maneira didática e contribua para pesquisas e aulas práticas. Com o objetivo de 
organizar o acervo e torná-lo funcional, as amostras dos minerais estão sendo catalogadas de 
modo que se possa criar um banco de dados e um acervo didático. Para tal, as amostras estão 
sendo higienizadas e codificadas, e separadas por classes, visando facilitar suas localizações 
no acervo do laboratório. Nessa etapa, estão sendo realizadas descrições macroscópicas e 
mineralógica, para fornecer informações para preenchimento do banco de dados, que também 
contará com informações sobre as propriedades físicas e químicas das amostras. As 
descrições das amostras foram realizadas pelos alunos do curso de Mineração do instituto, que 
trabalharam de forma voluntária. Posteriormente, as descrições foram revisadas pelos 
professores e técnicos do laboratório. Foi possível a partir dos resultados de catalogação dos 
minerais construir um acervo dos principais tipos de minerais. Já foram codificadas mais de 
200 amostras de minerais, com destaque para os exemplares de magnetita, espodumênio, 
muscovita, turmalina e caulim, que são os principais minerais encontrados na região do Seridó 
Potiguar. O acervo conta com exemplares provenientes de todo o Brasil e, alguns do exterior. 
Sendo, a maioria as amostras, coletadas no Seridó e, outras que foram doadas por professores 
e profissionais da área de geologia e mineração. À medida que estas amostras são 
codificadas, a ficha de descrição é preenchida com as seguintes informações: nome do mineral 
ou da rocha, número da amostra, fórmula química do mineral, propriedades físicas do 
mineral/textura, dimensões da amostra, além do desenho de um croqui representativo da 
amostra. Para próximas etapas, pretende-se criar um banco de dados digital com a inclusão de 
fotografias das amostras dos minerais, além de dar continuidade a catalogação de novas 
amostras. 
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