
A MORENOSITA: UN RARO MINERAL GALEGO

Nome común: morenosita

Nome químico: sulfato de níquel heptahidratado

Composición química: NiSO4 · 7
 H2O

Sistema cristalino: Ortorrómbico

Grupo espacial: P212121

Estabilidade: transfórmase en hexahidrita a partir de 30 °C

Descubridor: Antonio Casares Rodríguez (1812-1888)

Orixe do nombre: Antonio Moreno Ruiz (1796-1852)

Localidade tipo: Cabo Ortegal (A Coruña)

A MORENOSITA, como todo mineral, é unha substancia natural de composición química e estrutura cristali-
na perfectamente definida. Foi descuberta polo profesor e reitor da Universidade de Santiago de Compostela 
D. Antonio Casares no século XIX en Cabo Ortegal (A Coruña) sendo esta localidade distinguida coma “locali-
dade tipo” para este mineral según a IMA (International Mineralogical Association)

No Museo de Historia Natural da USC atópanse algúns dos poucos exemplares de morenosita que están re-
ferenciados en todo o mundo, debido a que este mineral é moi pouco frecuente. 

CONSERVACIÓN

A estabilidade coa temperatura dunha substancia estúdase con diferentes técnicas de análise 
termocalorimétrico. A TERMOGRAVIMETRÍA rexistra a perda de masa dun mineral cando se in-
crementa a temperatura. A CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO rexistra os procesos 
enerxéticos asociados a cambios internos que sufre o mineral coa variación de temperatura.

No caso da morenosita do MHN, obsérvase unha perda de masa entre os 30 e os 45 °C asociada 
a unha deshidratación interna (liña azul). A estas temperaturas observouse tamén un proceso 
enerxético (exotérmico) debido a unha transformación na súa orde cristalina (liña vermella).

VISITANOS PARA OBTER 
MÁIS INFORMACIÓN

A morenosita é un mineral moi pouco frecuente que cristaliza na natureza unicamente 
baixo certas condicións: en presenza de rochas ricas en sulfuros de níquel, en ambientes 
moi húmidos e con temperaturas moderadas.

As análises realizadas na RIADIT verificaron a existencia de morenosita nos exemplares do 
MHN. Encontráronse tamén pequenas cantidades de hexahidrita, que puido formarse por 
deshidratación da morenosita a temperaturas superiores a 30 °C. Este dato é de especial 
interese para correcta conservación das mostras depositadas no museo.
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A composición química dun material determínase empregando técnicas de análise elemental 
coma, por exemplo, a FLUORESCENCIA DE RAIOS X. Cando excitamos un material con raios 
X, estes arrancan electróns de capas internas dos seus átomos, producindo ocos que son ocu-
pados por outros electróns de capas máis externas que caen emitindo unha enerxía caracterís-
tica do átomo excitado.

As mostras de morenosita do MHN están formadas 
polos elementos químicos Ni, S, O e H. As análises 
efectuadas, aparte destes elementos principais, tamén 
detectaron Mg e outros elementos traza coma o Co, 
Fe, Mn, Si, Al, etc. que estarían formando parte de im-
purezas.

COMPOSICIÓN

ESTRUTURA

A análise das mostras depositadas no MHN confirmaron a presenza de 
morenosita. Ademáis na rocha tamén se encontrou hexahidrita, un mi-
neral derivado do sulfato de níquel con menor contido en auga, aparte 
de outros minerais traza procedentes da rocha matriz sobre a que a 
morenosita cristalizou: magnetita, granates e piroxenos.

Cando un feixe de raios X incide nunha rede ordenada de átomos (o 
caso dos minerais) prodúcese un fenómeno de dispersión ordenada da 
radiación en determinadas direccións denominado DIFRACCIÓN DE 
RAIOS X.

Coa difracción de raios X podemos identificar os diferentes minerais 
que se atopan formando parte dunha rocha, ademais de determinar as 
súas estruturas cristalinas, isto é, o ordenamento interno que teñen os 
átomos dentro do mineral.
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