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Introdução 
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Sabe-se que assim como em
qualquer local, Cristalina

também teve um passado, uma
rica e preciosa (de forma literal)
história. Nesse E-book iremos
apresentar a você, caro leitor, o
surgimento deste fascinante

local, que atrai turistas de várias
localidades, que se encantam
com sua vasta abrangência em
maravilhas e recursos naturais.
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História
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Onde tudo começou...
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Por volta de 1797, durante as
expedições exploratórias das

bandeiras pelo interior do país em
busca de metais e minérios
preciosos, como o ouro e a

esmeralda, foi encontrada a então
nomeada Serra dos Cristais,
minério pouco valorizado na

época. 

No entanto, foi em 1879, quando
Etiene Lepesqueur e Leon
Laboissére, dois franceses

comerciantes de metais preciosos
no município de Peixe Bom

(Paracatu)



 receberam uma quantia em quartzo
e as enviaram à sua terra natal,
obtendo a aprovação e assim
conseguindo um bom retorno

monetário.

   Em 1880, visando a grande promesa
de lucro, migraram para a Serra dos

Cristais e ali, estabeleceram um
povoado, onde trabalharam os cristais
em material de ótica e produtos de
artesanato para a então crescente

burguesia industrial.
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 Pela sua grande facilidade de
extração, e pelo seu alto valor na
época, a notícia da extração de
cristais serviu de atrativo para
garimpeiros das regiões mais

próximas do povoado.
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Cristais
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Conhecendo os cristais...
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Um cristal é um sólido no qual os
constituintes, sejam eles átomos,

moléculas ou íons, estão organizados
num padrão tridimensional bem

definido
Agora iremos apresentar algumas
imagens de cristais, pertencentes a

cidade. 
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Aqui você encontrará
Citrino

Ágata de fogo
Topázio
Ônix

Sodalita
Ametista

Cristal Leitoso
Quartzo Verde

Cristal
Ágata

Quartzo Rosa
Hematita
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Curiosidades
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Curiosidades sobre os cristais

Você sabia que existem
aproximadamente 3 mil tipos de

cristais? A maioria deles são
minerais do tipo orgânico, porém

existem também cristais não
minerais como o âmbar, a pérola e

o coral.



Gregos da antiguidade esfregavam
hematita triturada no corpo porque

acreditavam que isso os fariam
invencíveis. Também usavam a

ametista que significa "não bêbado",

para neutralizar os efeitos da bebida.

Os romanos usavam os cristais em
amuletos e talismãs para servir como
proteção, melhorar a saúde e obter

coisas desejadas. Acreditavam que eles
capturavam a força do cosmos.
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Top 5 cristais para usar de decoração
em sua casa:

Ametista, Quartzo Branco, Turmalina
Negra, Quartzo Rosa e Selenita.

Você sabia que os cristais mudam
de cor?

O quartzo rosa e a ametista
podem se tornar pálidas, com a
exposição solar. As ágatas, além
da exposição solar, perdem sua
coloração se forem imersas em

solução de água e sal.
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Referências
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Chegamos ate o final.... obrigado por
nos acompanhar nessa jornada.

fique agora com as referências
bibliográficas.

witchclubhouse.blogspot.com

 stealthelook.com.br

blog.helenacristais.com.br

/Ata-página1-jornaldecristalina.pdf

/_JORNALcristalina_julho_2020
_67_completo2.pdf

Prefeitura Municipal de Cristalina
História.pdf

Cristalina-Instituto Mauro Borges.pdf
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