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MineraisMinerais

�� Minerais são substâncias encontradas na Minerais são substâncias encontradas na 
natureza, formados por uma composinatureza, formados por uma composiçção ão 
ququíímica equilibrada, resultante de milhões de mica equilibrada, resultante de milhões de 
anos de processos inorgânicos (aanos de processos inorgânicos (açção do calor, ão do calor, 
pressão, pressão, etcetc). Todos os minerais são s). Todos os minerais são sóólidos, lidos, 
como como feldspatofeldspato, mica, quartzo. , mica, quartzo. 



RochasRochas

�� As As rochasrochassão formadas por dois ou mais são formadas por dois ou mais 
minerais agrupados. Existem três minerais agrupados. Existem três 
classificaclassificaçções para as rochas, de acordo com a ões para as rochas, de acordo com a 
sua formasua formaçção: ão: magmmagmááticas, sedimentares e ticas, sedimentares e 
metammetamóórficas.rficas.



Rochas MagmRochas Magmááticasticas

�� São formadas pelo magma solidificado expelido por São formadas pelo magma solidificado expelido por 
vulcões, e ainda podem ser subdivididas em dois vulcões, e ainda podem ser subdivididas em dois 
tipos: tipos: intrusivas e extrusivas. intrusivas e extrusivas. 

�� O magma O magma éé uma substância fluida, total ou uma substância fluida, total ou 
parcialmente fundida, constituparcialmente fundida, constituíída, essencialmente, da, essencialmente, 
por uma fusão complexa de silicatos, silpor uma fusão complexa de silicatos, silíício e cio e 
elementos volelementos volááteis, tais como vapor de teis, tais como vapor de áágua, cloretos, gua, cloretos, 
hidroghidrogéénionio, fl, flúúor, e outros. or, e outros. 



Rochas MagmRochas Magmááticas Intrusivasticas Intrusivas

�� São as rochas formadas pelo magma que se São as rochas formadas pelo magma que se 
solidificou em grandes profundidades. O solidificou em grandes profundidades. O 
granitogranito éé uma das variedades desse tipo de uma das variedades desse tipo de 
rocha. São rochas que arrefecem lentamente. rocha. São rochas que arrefecem lentamente. 

�� No Brasil, algumas serras são formadas de No Brasil, algumas serras são formadas de 
granito, como a da Mantiqueira, do Mar, e granito, como a da Mantiqueira, do Mar, e 
algumas serras do Planalto Residual algumas serras do Planalto Residual NorteNorte--
AmazônicoAmazônico..



Esta rocha Esta rocha éé constituconstituíída por três da por três 
minerais: feldspato, mica e quartzo. minerais: feldspato, mica e quartzo. 



Serra da MantiqueiraSerra da Mantiqueira



Rochas MagmRochas Magmáática Extrusivastica Extrusivas

�� FormamFormam--se na superfse na superfíície do planeta e o seu cie do planeta e o seu 
arrefecimento arrefecimento éé rráápido. Uma destas rochas pido. Uma destas rochas éé o o 
basalto, este apresenta uma cor escura, basalto, este apresenta uma cor escura, éé
compacto e muito duro. compacto e muito duro. 



BasaltoBasalto



Rochas SedimentaresRochas Sedimentares

�� Rochas SedimentaresRochas Sedimentaressão compostas por são compostas por 
sedimentos carregados pela sedimentos carregados pela áágua e pelo vento, gua e pelo vento, 
acumulados em acumulados em ááreas deprimidas;reas deprimidas;

�� Correspondem a 60% da superfCorrespondem a 60% da superfíície do cie do 
territterritóório brasileiro;rio brasileiro;

�� ContContéém material fm material fóóssil; formam as bacias.ssil; formam as bacias.



Bacias SedimentaresBacias Sedimentares

�� Bacias SedimentaresBacias Sedimentaressão formasão formaçções rochosas ões rochosas 
localizadas em localizadas em ááreas de depressões relativas ou reas de depressões relativas ou 
absolutas, que acumulam espessas camadas ou absolutas, que acumulam espessas camadas ou 
estratificaestratificaçções formadas por rochas ões formadas por rochas 
sedimentares. sedimentares. 



Bacias SedimentaresBacias Sedimentares



�� As As rochas sedimentaresrochas sedimentarespodem podem 
ser divididas em três tipos: ser divididas em três tipos: 

clcláásticassticas, orgânicas e qu, orgânicas e quíímicas.micas.



ClCláásticassticas

�� ClCláásticassticas: tamb: tambéém chamada de rochas m chamada de rochas 
sedimentares sedimentares detrdetrííticasticas, são formadas por , são formadas por 
detritos de outras rochas antigas. Como detritos de outras rochas antigas. Como 
exemplo de rocha exemplo de rocha clcláásticastica, existe o Arenito., existe o Arenito.



OrgânicasOrgânicas
�� As rochas sedimentares orgânicas são As rochas sedimentares orgânicas são 

formadas por restos de animais e vegetais formadas por restos de animais e vegetais 
mortos, que vão se acumulando em alguns mortos, que vão se acumulando em alguns 
locais, e atravlocais, e atravéés de grande pressão e s de grande pressão e 
temperaturatemperatura, dão origem , dão origem áá rochas e minerais rochas e minerais 
como calccomo calcáário, rio, carvão mineralcarvão mineral, petr, petróóleo, etc. leo, etc. 



QuQuíímicasmicas

�� São formadas quando o lSão formadas quando o lííquido (quido (áágua) onde os gua) onde os 
sedimentos de rocha estão dispersos, se torna sedimentos de rocha estão dispersos, se torna 
saturado. As rochas qusaturado. As rochas quíímicas em geral formam micas em geral formam 
cristais. Ex: calcita, cristais. Ex: calcita, aragonitaaragonita, dolomita, , dolomita, 
estalactitesestalactitese e estalagmitesestalagmites..



EstalactiteEstalactite

�� Recebem o nome de Recebem o nome de estalactiteestalactiteas estruturas que se as estruturas que se 
formam no interior das cavernas. formam no interior das cavernas. 

�� Tais formaTais formaçções estão localizadas no teto das ões estão localizadas no teto das 
cavernas, sendo que algumas estalactites podem levar cavernas, sendo que algumas estalactites podem levar 
milhares de anos para se formar, enquanto outras milhares de anos para se formar, enquanto outras 
podem crescer rapidamente. podem crescer rapidamente. ÉÉ comum que tanto comum que tanto 
estalagmites como estalactites recebam o nome de estalagmites como estalactites recebam o nome de 
gotejamento, devido ao processo de formagotejamento, devido ao processo de formaçção das ão das 
mesmas, que tem a sua matmesmas, que tem a sua matééria prima conduzida pela ria prima conduzida pela 
áágua que se infiltra em meio gua que se infiltra em meio ààs pedras. s pedras. 



EstalagmiteEstalagmite

�� ÉÉ chamada chamada estalagmiteestalagmiteo depo depóósito rochoso sito rochoso 
carbonatadocarbonatadoem forma de coluna, tronco ou cone que em forma de coluna, tronco ou cone que 
surge na superfsurge na superfíície inferior das grutas formadas por cie inferior das grutas formadas por 
rochas calcrochas calcáárias.rias.

�� A estalagmites são algumas das formaA estalagmites são algumas das formaçções mais ões mais 
familiares de uma familiares de uma cavernacaverna, sendo que sua forma, sendo que sua formaçção ão 
se dse dáá em direem direçção ascendente, ou seja, do piso para o ão ascendente, ou seja, do piso para o 
teto da teto da carvernacarverna.. Sua criaSua criaçção deriva da precipitaão deriva da precipitaçção ão 
do bicarbonato de cdo bicarbonato de cáálcio em solulcio em soluçção que ão que éé
transportado nas transportado nas ááguas que correm nas guas que correm nas estalactitesestalactitesou ou 
percorre diretamente o teto da gruta.percorre diretamente o teto da gruta.





Rochas MetamRochas Metamóórficasrficas

�� As rochas MetamAs rochas Metamóórficasrficas têm origem no têm origem no 
interior da terra, formaminterior da terra, formam--se a partir de rochas se a partir de rochas 
que foram modificadas na sua estrutura, que foram modificadas na sua estrutura, 
textura ou compositextura ou composiçção pela ão pela acacççãoãode altas de altas 
temperaturas e pressões.temperaturas e pressões.

�� Nestes ambientes, os minerais podem se tornar Nestes ambientes, os minerais podem se tornar 
instinstááveis e reagir formando outros minerais, veis e reagir formando outros minerais, 
estestááveis nas condiveis nas condiçções vigentes.ões vigentes.








