
GEOSFERA 



 



CAMADAS INTERNAS DA 

TERRA: 

1.LITOSFERA OU CROSTA TERRESTRE: 

 

MENOR 

MENOS DENSA 

 

DIVISÃO: 

  SIAL (SILÍCIO E ALUMINIO) 

  SIMA(SILÍCIO E MAGNÉSIO) 



2.PIROSFERA OU MAGMA 

PASTOSO: 

MAIOR 

 

DIVISÃO: 

   MANTO 

   NUCLEO EXTERNO 



3.BARISFERA OU NÚCLEO 

INTERNO OU NIFE: 

MAIS QUENTE E DENSA 

 

NÍQUEL E FERRO 

 

PASTOSA OU SÓLIDA 



 



Era Período Tempo 

decorrido em 

anos 

Características  

Gerais 

Acontecimentos 

No Brasil 

Cenozóica Quaternário +/-1 milhão —   Aparecimento do homem 

—   Glaciações 

—  Sedimentação quaternária no 

litoral, na ilha de Marajó, no 

Pantanal Mato-Grossense etc. 

Terciário +/- 69 milhões —   Mamíferos 

—  Formação dos dobramentos 

modernos (Alpes, Andes, Himalaia) 

—  Formação das bacias 

sedimentares terciárias 

—   Sedimentação costeira 

—  Atividade vulcânica (ilhas 

oceânicas) 

Mesozóica Cretáceo 

Jurássico 

Triássico 

135 milhões 

180 milhões 

220 milhões 

— Répteis gigantescos e florestas 

de coníferas 

—   Mamíferos e aves 

—  Rochas sedimentares e 

vulcânicas 

—   Formação do petróleo 

—   Formação de bacias 

sedimentares 

—   Intensa atividade vulcânica no 

sul do país (derrames de lavas) 

formando os terrenos basálticos ou 

vulcânicos e posteriormente o solo 

terra roxa 

Paleozóica Permiano 

Carbonífero 

270 milhões 

350 milhões 

—  Anfíbios, criptógamos e jazidas 

carbo-níferas 

—  Soterramento de florestas e 

formação do carvão mineral 

— Processo de sedimentação e 

formação de bacias sedimentares 

mais antigas 

Devoniano 400 milhões —   Peixes e vegetais nos 

continentes 

Siluriano 

Ordoviciano 

Cambriano 

430 milhões 

490 milhões 

600 milhões 

— Invertebrados, grande número de 

fósseis e vida aquática 

Proterozóica Algonquiano mais de 2 

bilhões 

PRÉ-

CAMBRIANO 

—  Seres unicelulares invertebrados 

(al-gas e bactérias) 

—  Formação das rochas mais 

antigas (magmáticas) e dos dois 

primeiros continentes 

—  Formação dos escudos 

cristalinos e das principais jazidas 

de minerais metálicos  

—  Formação das serras do Mar e 

da Mantiqueira 

Arqueozóica Arqueano 

Início da ou Era Terra (sem Azóica 

vida) 

+/- 5 bilhões —   Evidências fossilíferas raras: ausências de vida 

Fonte: Adaptado de Viktor Leinz e Sérgio E. do Amaral. Geologia Geral. São Paulo. Nacional. 1970 



 



‘ 



 







Mineral  

é um elemento ou um composto químico 

encontrado naturalmente na crosta 

terrestre. 

 

 



Tabela Classificação dos minerais 

Minerais 

metálicos 

Abundantes (ferro, manganês, alumínio etc.) 

Escassos (ouro, prata, chumbo, zinco etc.) 

Minerais 

não-

metálicos 

De usos químicos, fertilizantes e especiais 

(fosfatos, nitratos, enxofre, cloreto de sódio etc.) 

Materiais de construção (cimento, areia, cascalho, 

gesso, amianto etc.) 

Combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás 

natural, xisto etc.) 

Água (lagos, rios, lençóis subterrâneos etc.) 



Rochas 

 



Rochas 

 

            é um agregado natural formado por 

um ou mais minerais. De acordo com sua 

origem, as rochas são classificadas em 

três tipos fundamentais: magmáticas ou 

ígneas, sedimentares e metamórficas. 



Rochas magmáticas ou ígneas 

 

       São formadas pela solidificação do 

magma pastoso.  



      As intrusivas ou plutônicas formam-se 

no interior da Terra pela lenta solidificação 

do magma. Devido à sua lenta formação, 

apresentam-se compostas por cristais e 

metais. Ex.: granito. 

       





As extrusivas ou vulcânicas resultam da 

solidificação rápida do material magmático 

(lava) quando em contato com a 

atmosfera durante o vulcanismo. Como a 

solidificação é rápida, os minerais não têm 

tempo para formar cristais macroscópicos 

(caso das rochas magmáticas intrusivas), 

originando, então, uma massa 

homogênea denominada massa afanítica, 

como, por exemplo, o basalto. 





Rochas sedimentares 

 
        Sabemos que a superfície terrestre sofre 

contínua ação dos agentes erosivos (águas 
correntes, ventos etc.), que vão desgastando as 
rochas e transformando-as em detritos ou 
partículas de vários tamanhos chamados 
sedimentos (argila, areia etc.).  A deposição 
desses sedimentos origina as bacias 
sedimentares, ambientes propícios à ocorrência 
de fósseis e de combustíveis orgânicos (carvão, 
petróleo etc.). Às vezes, ocorre a deposição dos 
sedimentos por processos químicos; como as 
estalactites e estalagmites das grutas calcárias. 



 



DETRITÍCAS: 

 



ORGÂNICAS: 

CARVÃO MINERAL 



PETRÓLEO 

 



CALCÁRIO 

 



GRUTA DA PRATINHA: 

 



GRUTA DA PRATINHA: 



POÇO ENCANTADO: 

 



 



QUÍMICAS: 

 



 



 



Rochas metamórficas 

 
      São formadas a partir das 

transformações (metamorfismos) sofridas 

pelas rochas magmáticas e sedimentares. 

Essas mudanças decorrem de novas 

condições ou de alterações de 

temperatura e pressão no interior da 

Terra. A rocha transformada adquire 

novas características e altera sua 

composição.          



EXEMPLOS DE METAMORFISMOS 

Rocha inicial Rocha transformada 

(metamórfica) 

Arenito 

Calcário 

Granito 

(sedimentar detrítica) 

(sedimentar orgânica) 

(magmática intrusiva) 

Quartzito 

Mármore 

Gnaisse 



 



 



Revisando : 

 



ESTRUTURA GEOLÓGICA: 

 
1)DOBRAMENTOS MODERNOS: 

 

TERCIÁRIO(RECENTE) 

ÁREAS INSTÁVEIS: 

MONTANHAS,VULCÕES E ABALOS 

SÍSMICOS 

FORMAÇÃO DAS CORDILHEIRAS 



 



2)ESCUDOS ANTIGOS: 

PRÈ-CAMBRIANO(ANTIGO) 

FORMAÇÃO DE CRISTAIS E METAIS 

PLANALTOS POUCO ERODIDOS: 

SERRAS 

36% DO BRASIL: 

GUIANAS 

SUDESTE(MARES DE MORROS) 

BORBOREMA(AL-PE-PB-RN) 



 



ÁREAS METÁLICAS: 

CARAJÁS-PARÁ 

QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO(CENTRAL) - MG 

MACIÇO DO URUCUM-MS 



 



3)BACIAS SEDIMENTARES: 

TERCIÁRIO(RECENTES) 

MINERAIS FÓSSEIS:CÁLCARIO,CARVÃO 

MINERAL E PETRÓLEO 

64% DO BRASIL: 

PLANALTOS(CHAPADAS,CUESTAS, 

COXILHAS E INSELBERGS) 

PLANÍCIES:AMAZÔNICA,PANTANAL... 



 



 



 



 



 


