


Formula – Au;
Cor – Amarelo - dourada /Amarelo – latão;
Brilho – Metálico;
Dureza – 2,5-3 (escala de Mohs);
Clivagem – Ausente;
Fractura – Denteada irregular (serrilhada);
Traço – Amarelo – dourado. 
Os cristais (sistema cúbico)  raramente tem formas 
prefeitas.



O ouro encontra-se em dois tipos 
de jazidas:   Nas jazidas primárias, 
o ouro encontra-se na  mesma 
rocha em que se formou (rocha -
mãe). Encontra-se quase sempre 
associado a filões de quartzo; 
Nas jazidas secundarias o ouro e 
arrastado por correntes de água e 
vai-se acumulando, longe do seu 
local de origem, em depósitos de 
areia e cascalho, conhecidos pelo 
nome de aluviões                      



Das minas de Witwatersrand, 
na África do Sul, provém um 
terço do ouro mundial. 
Outras jazidas importantes 
encontram-se na Austrália, 
no Canadá e na Rússia. Os 
melhores exemplares para 
coleccionadores provém da 
Califórnia ,  do Chile e 
México. 



Economia - utilizado como moeda 
desde tempos imemoriais;  
Joalheira, ourivesaria e decoração;
Próteses dentárias;
Aplicações electrónicas;
Gastronomia – pó de ouro usado na 
decoração de bolos e chocolates; 



O ouro é quase sempre usado 
em liga com outros metais, 
como a prata , o cobre, o 
mercúrio, o paládio e o ródio.      
O mais utilizado em joalharias 
é o ouro de 18 quilates ou 750 
milésimas, o que significa que 
contém cerca de 75% de ouro 
puro.   



Eu escolhi este mineral por que sempre tive 
curiosidade em saber mais sobre o ouro por estar 
associado  à riqueza. Depois desta pesquisa 
descobri que não sabia certas coisas sobre este 
mineral como por exemplo: que o ouro não existia 
só em mina mas também nos rios ; a quantidade de 
utilidades que o ouro tem; o pais que contem mais 
ouro. Na disciplina de físico-química já tinha 
aprendido que o ouro das ourivesarias continha 18 
quilates por que se encontra em liga com outros 
metais. Aprendi muito com este trabalho. 



Francisco Cavaco  Nº8 turma A 
Professora de ciências naturais Marisa Amaral
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