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INTRODUÇÃO 



O QUE É GEOLOGIA? 
• Geo = Terra 

• Logia = o estudo da 

 

• ou, uma ciência que explica a história da Terra e a sua 
vida, especificamente como está registrado nas rochas 

Geologia Física - examina os materiais que compõem a Terra e 

procura entender os processos que acontecem abaixo e acima da 

sua superfície  

 

Geologia Histórica - busca compreender a origem da Terra e seu 

desenvolvimento através do tempo 







Landsat imagem: Cratera Kebira no noroeste de deserto Egipicio, próximos aos limites da Líbia. 

 (Image: Boston University Center for Remote Sensing) 
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ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 

GEOLOGIA E MINERAÇÃO 
 



 O quanto a geologia e a mineração se faz 
presente nas nossas vidas? 

 

Fases de evolução da humanidade são 
divididas em função dos tipos de minerais 
utilizados: 

- Idades da Pedra 

- Bronze 

- Ferro, etc. 



 Qualidade de Vida 

- Necessidades Básicas do Ser Humano 

- Alimentação, Moradia e Vestuário. 

 Relação Direta  

 - Desenvolvimento econômico,  

  - qualidade de vida,  

  - consumo de bens minerais 



MINERAIS  APLICAÇÕES 
 

Uma pessoa consome direta ou indiretamente 
cerca de 10 toneladas/ano de produtos do 
reino mineral, abrangendo 350 espécies 
minerais distintas. 
 

 

Moradia, rodovia, ferrovia, hidroelétrica, 
termoelétrica, computador, televisão, fogão, 
geladeira, combustível, alimentos -corretivo 
de solo, fertilizante, defensivo agrícola, lápis, 
papel, borracha, giz, louças, talheres, panelas, 
martelo, serra, torno, automóvel, avião, 
barco, medicamento, perfumaria, água.  

 



Moradia 
Tijolo Argila. 

Bloco Areia, brita, calcário. 

Lâmpada Quartzo, tungstênio, alumínio. 

Vidro Areia, calcário, feldspato. 

Azulejo Caulim, calcário, talco, feldspato. 

Calhas Ligas de Zn-Ni-Cu / ou fibra amianto 

Forro Gesso Gipsita 

Piso Ardósia, granito, mármore. 

Fundações de Concreto Areia, brita, calcário, ferro. 

Ferragens Ferro, alumínio, cobre, zinco, níquel. 

Louça Sanitária Caulim, calcário, feldspato, talco. 

Piso Cerâmico  Argila, caulim, calcário, feldspato, talco. 

Tinta Calcário, talco, caulim, titânio, óxidos metálicos. 

Caixa de Água Calcário, argila, gipsita, amianto, petróleo. 

Telha Cerâmica, argila. 

Pias Ferro, níquel, cobalto. 

PVC Petróleo, calcita. 

Isolante Mica 

Encanamento Metálico Ferro ou cobre. 

Pregos e parafusos Ferro, Níquel. 

Fiação Elétrica Cobre, petróleo. 

Isolante – lã de vidro Quartzo e feldspato. 

Esquadrias Alumínio, ou ligas de Fe- Mn 





–Areia 

–Cascalho 

–Brita 

–Calcário 

–Argilas 

–Matéria Prima 
Fertilizante 

–Rochas Ornamentais 

– .... 

Bens de Primeira Necessidade 
 





Ferro 

Cobre e Estanho 

Alumínio 

Níquel 

Mercúrio 

Chumbo 
Tungstênio e Titânio  



CÓDIGO DE MINERAÇÃO 
 

Dispõe sobre: 

 

 Direitos relativos às massas individualizadas 
de substâncias minerais ou fósseis, 
encontradas na superfície ou no interior da 
Terra;  

 

 O regime de sua exploração e 
aproveitamento;  

 

 A fiscalização, pelo Governo Federal, da 
pesquisa, da lavra e de outros aspectos da 
indústria mineral. 

 



 

Divide-se: 

 Capítulo I - das Disposições Preliminares 

 Capítulo II - da Pesquisa Mineral 

 Capítulo III - da Lavra 

 Capítulo IV - das Servidões 

 Capítulo V - das Sanções e Nulidades 

 Capítulo VI - da Garimpagem, Faiscação e 

Cata 

 Capítulo VII - das Disposições Finais 
 

 



Art. 7º - Classificam-se as jazidas, para efeito deste 
Regulamento, em 8 (oito) classes: 

 
 Classe I - Jazidas de substâncias minerais 

metalíferas; 
 

 Classe II - Jazidas de substâncias minerais de 
emprego imediato na construção civil; 
 

 Classe III - Jazidas de fertilizantes; 
 

 Classe IV - Jazidas de combustíveis fósseis 
sólidos; 

 



 Classe V - Jazidas de rochas betuminosas e 
pirobetuminosas; 
 

 Classe VI - Jazidas de gemas e pedras 
ornamentais; 
 

 Classe VII - Jazidas de minerais industriais, 
não incluídas nas classes precedentes; 
 

 Classe VIII - Jazidas de águas minerais. 
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TEORIAS DE ORIGEM DO 

UNIVERSO E EVOLUÇÃO DA 

TERRA 





MÉTODO CIENTÍFICO 
• Cientistas assumem que o mundo natural é: 

• Consistente 

• Previsível 

 

• Descobrir padrões na natureza  para gerar 
previsões. 

• Observar (ocorrências feitas por nós ou nossos 
instrumentos); 

• Hipótese (uma ou mais suposições informadas); 

• Teoria (uma explicação aceita pela maioria dos 
cientistas); 

• Lei (um princípio que ocorre repetidamente) 

• A verdade em progresso (os dados relativos, 
probabilísticos).  

 



TEORIAS DE ORIGEM DO 
UNIVERSO 



TEORIAS DEFINIÇÃO FILOSOFIA MORAL 

 

 

CRIACIONISMO 

Verdade bíblica incontestável 

que afirma que Deus criou 

todas as coisas. 

Assim como o Universo 

possui leis, o homem 

possui princípios 

universais pelos quais 

deve viver. 

 

 

NATURALISMO 

Ensina que a vida surgiu ao 

acaso, através de uma 

colisão de átomos, evoluindo 

para a vida humana. 

A conduta humana 

baseia-se na satisfação 

dos instintos biológicos. 

Não há princípios éticos 

universais; tudo é 

relativo. 



Pré-Socráticos sec. 6 e 5 a.C. 

• Os primeiros filósofos da Grécia tentaram elaborar 
várias explicações para o espaço. Para eles, o 
espaço surgira da água e os humanos descendiam 
dos peixes.  

• A Terra seria um disco achatado e flutuante 
circundado por tubos de névoa luminosa, com um 
círculo de fogo por fora (o Sol). 

 



Modelo Geocêntrico sec. 4 a.C. 

• Aperfeiçoando algumas ideias  Pitágoras criou 
um modelo geocêntrico do Universo.  

• A Terra era o centro do Universo e tudo 
existente nele girava em torno dela. 



Modelo Heliocêntrico sec. 16 d.C. 

• Copérnico, 2000 anos depois, elaborou o 
Modelo Geocêntrico, sugeriu que o centro do 
Universo seria o Sol e não a Terra. 

• Mais tarde Giordano Bruno acrescentou que o 
Universo não tinha limites. 

• Mais tarde Galileu reforçou a teoria de 
Copérnico. 

 



Teoria dos Multiuniversos sec. 20 d.C. 

• Para explicar problemas da teoria do Big Bang. 

• O que existia antes do Big Bang e o que há 
fora do Universo. 

• Existem muitos Universos, espalhados pelo 
espaço infinito?  

• Nestes Universos as leis da física podem ser 
totalmente diferentes das nossas. 
 



Teoria Ecpirótica sec. 21 d.C. 

• Esta teoria diz que tudo surgiu do choque de 
duas "membranas cósmicas" numa quarta 
dimensão do espaço.  

• O choque seria o Big Bang. 

 



Teoria do Big Bang sec. 20 d.C. 

• Baseando-se na teoria da relatividade, 
Lemaitre e Friedman propuseram o modelo 
finito do Universo, com constante expansão 
desde o inicio do tempo.  

• Tudo teria começado com a explosão de um 
único átomo onde estava concentrada toda a 
matéria e energia existente. 

 
 









SISTEMA SOLAR 







EFEITO DOPPLER 



• O Efeito Doppler é a alteração da frequência 
sonora percebida pelo observador em virtude 
do movimento relativo de aproximação ou 
afastamento entre a fonte e o observador. 



• O Efeito Doppler é utilizado para medir a 
velocidade de objetos através de ondas que 
são emitidas por aparelhos baseados em 
radiofrequência ou lasers como, por exemplo, 
os radares;  

• Na astronomia esse fenômeno é utilizado para 
medir a velocidade relativa das estrelas e 
outros objetos celestes em relação ao planeta 
Terra.  



EXEMPLOS DO EFEITO DOPPLER 









METEORITOS 













Meteoritos rochosos  

•         - Condritos (85.7%) são divididos em: 

•              **Carbonados  

•              **Ensteatitos 

•         - Acondritos (7.1%) são divididos em: 

•              **Grupo HED 

•              **Grupo SNC 

•              **Aubritos  

•              **Ureilitos  

Meteoritos rochosos ferrosos (1.5%) - (Siderólitos) 

•           - Palasitos  

•           - Mesosideritos  

Meteoritos ferrosos (5.7%)- (Sideritos) 

• Divididos em 13 grupos principais. 



• Condritos são meteoritos formados por dois 
grupos de minerais, olivinas e piroxênios, com 
pouco de ferro e níquel. Têm 4,5 a 4,6 bilhões 
de anos, que é a idade aproximada do sistema 
solar, e provém provavelmente do cinturão de 
asteróides que há entre Marte e Júpiter.   

• São considerados testemunhas dos primórdios 
do sistema solar, embora em muitos casos 
suas propriedades tenham sido modificadas 
por termometamorfismo ou por ação do gelo. 



• Os acondritos, como diz o nome, não 
possuem côndrulos, têm 4,4 a 4,6 bilhões de 
anos de idade, com exceção de um subgrupo, 
chamado de SNC (shergotitos-nakhlitos-
chassignitos), que tem 1 bilhão de anos 
apenas.  

• Possuem composição mineralógica semelhante 
à dos basaltos, tendo como minerais principais 
olivina, piroxênio e plagioclásio.  



• Os acondritos têm texturas e mineralogia 
distintas, indicando processos ígneos. Podem 
provir do cinturão de asteróides, mas muitos 
vêm da Lua.  

• Os SNC provêm de Marte, conforme atestam sua 
idade (1 bilhão de anos, bem menor que a dos 
demais meteoritos) e composição mineralógica 
basáltica. 

 



• Os meteoritos ferrosos rochosos ou 
siderólitos (mistos), têm composição 
intermediária (rocha e ferro), e constituem 
poucos meteoritos descobertos, são formados 
por uma mistura de minerais silicáticos 
(piroxênios, olivinas e substâncias metálicas 
(ferro e níquel). Provém do interior de corpos 
diferenciados do cinturão de asteróides.  

• Os pallasitos são meteoritos férreos rochosos, 
compostos de olivina no interior do metal. 



• Os meteoritos ferrosos ou sideritos, são 
meteoritos metálicos (do grego sideros = 
ferro) e constituem apenas 5,7% do total dos 
meteoritos. 

• Os meteoritos ferrosos são mais fáceis de 
serem identificados, uma vez que são bem 
pesados e são mais resistentes aos processos 
sofridos aqui na Terra.  



• Os meteoritos rochosos, são mais frágeis 
em ação do intemperismo, tornando-os muito 
parecidos com as demais rochas terrestres. 

• No caso dos meteoritos ferrosos (metálicos 
ou sideritos), é possível encontrar peças desse 
tipo até mesmo depois de milhões de anos de 
sua queda. 

• Esses meteoritos são metálicos (ferro + 
níquel) e têm a mesma origem dos siderólitos. 

 

















 














