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RESUMO: Cálculos renais são depósitos de minerais formados no sistema urinário devido à 
supersaturação urinária. Sua formação é condicionada por diversos fatores, entre eles o pH, a 
composição química dos solutos excretados pelos rins e os hábitos alimentares. A 
interdicisplinaridade entre as áreas de Medicina e Geologia apresentou-se uma importante 
ferramenta para a identificação e caracterização de cálculos renais, que são minerais formados 
no organismo em condições químicas inorgânicas e/ou orgânicas, podendo estar associados à 
atividade microbial. A composição química, a estrutura e o arranjo interno dos cálculos 
urinários são fundamentais para o entendimento dos mecanismos de sua formação e 
crescimento. O objetivo da pesquisa é associar as características morfológicas e mineralógicas 
dos cálculos renais com os dados clínicos dos pacientes, a fim de verificar a possível causa de 
sua formação, sob condições orgânicas ou inorgânicas, além de facilitar a identificação dos 
cálculos e auxiliar no tratamento dos pacientes.  No projeto foram estudadas 147 amostras de 
cálculos renais provenientes de pacientes atendidos no Hospital das Clínicas de Curitiba, - PR. 
As análises foram realizadas no Laboratório de Análises de Minerais e Rochas (LAMIR), do 
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Os cálculos analisados foram 
previamente higienizados e para a sua caracterização foram descritas características como cor, 
dimensão, morfologia, hábito, porosidade, zonação e dureza. A análise da composição mineral 
foi realizada pela técnica de Difratometria de raios X e o resultado indicou que 11% dos 
cálculos renais estudados são poliminerálicos (formados por mais de dois minerais), 37% são 
biminerálicos e os 52% restantes são monominerálicos. A whewellita representa cerca de 57% 
das amostras analisadas, 17% são constituídas por estruvita e 10% por estrutura cristalina 
orgânica, denominada uricita ou ácido úrico. Além desses minerais ocorrem ainda: whedellita, 
apatita, cistina, whitlockita, brushita e quartzo. Os cálculos analisados mostram pequena 
variação de cor e tamanho. A cor varia em tons de castanho e o comprimento médio é de um 
centímetro, quando não está fragmentado. Em relação à morfologia, a maioria das amostras é 
formada por agregados de cristais heterogêneos e não há predominância quanto ao 
arredondamento e esfericidade. As amostras possuem em geral baixa porosidade e a zonação 
presente em alguns cálculos é evidenciada por bandas concêntricas alternadas, que variam 
principalmente na tonalidade da cor. A dureza dos cálculos é a principal característica de 
diferenciação, cuja variação é de 1,5 a 5 na Escala de Dureza de Mohs, tendo a whewellita por 
exemplo, dureza 3 e a estruvita dureza 1,5-2. Os resultados obtidos a partir da dureza dos 
minerais e as demais características mineralógicas dos cálculos podem ser correlacionáveis ao 
quadro clínico dos pacientes, para, a partir da avaliação médica, definir-se pelo melhor método 
de extração dos cálculos. 
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