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Equilíbrio isostático 







Rochas magmáticas ou ígneas 



Rochas Sedimentares: rochas resultantes da destruição e 
acumulação de rochas pré-existentes. 



Exemplos de rochas Sedimentares Químicas: 
produto da dissolução do calcário em áreas 

úmidas. 







Rochas Metamórficas: 
  

rochas resultantes de 
transformação de outras 

rochas, devido as 
alterações de pressão e 

temperatura no interior 
da Terra. 



Rochas Ornamentais (magmáticas e metamórficas) 





Pedra do Cão Sentado – Nova Friburgo (RJ) 



Pedra da Galinha Choca – Quixadá (CE) 



Pão de Açúcar  – Rio de Janeiro (RJ) 



Teoria da Deriva Continental  

I. Elaborada pelo alemão Alfred Wegener em 1915 

II. Teoria: afirmava que a cerca de 200 milhões de anos teria 
existido apenas um continente a Pangeia 



III. Divisão da Pangeia: 
Lausásia (Norte): América do Norte, Europa e a Ásia 

Gondwana (Sul): América do Sul, África, Austrália, Antártida, 
Índia  

  
IV. Evidências ou argumentos da Pangeia e da Deriva 
Continental: 
1. Semelhanças entre a costa leste da América do Sul e a oeste 
da África; 
2. Semelhanças entre os tipos de rochas; 
3. Semelhanças entre os fósseis; 





Teoria das Placas Tectônicas 
As placas tectônicas são blocos que integram a parte sólida da 

litosfera, essas placas  estão em constante movimentação. 



II. Teoria: a litosfera está dividida em 12 grandes placas 
tectônicas em constante movimento sobre o magma fluído.  

III. Causa dos movimentos: As células de convecção do magma 

IV. Evidências:  
1. exploração de petróleo em alto-mar conformou a expansão do 
assoalho oceânico 
2. amostras de rochas da Dorsal Meso-Atlântica 
  





V. Tipos de movimentos e suas consequências:  
1. Convergente: choque de placas. formação da 
cordilheiras continentais, como a Cordilheira dos 
Andes. 
  
2. Divergente: separação de placas, formação da 
cordilheiras oceânicas, chamadas de dorsais, como a 
Dorsal Meso-Atlântica; 
  
3. Transformante ou conservativo: movimentos 
laterais. Consequências: formação das falhas 
tectônicas, como a Falha de San Andreas (Califórnia). 

  
 









Estruturas ou Províncias Geológicas  

São conjuntos de rochas da crosta terrestres, diferenciadas pela 
idade de formação e pelos tipos de rochas que a constitui.  

- Importância do estudo da províncias geológicas: 
I. Identificar as formas de relevo terrestre; 
II. Identificar os recursos minerais e combustíveis fósseis; 
III. Identificar a presença de aquíferos; 
III. identificar as áreas de risco para ocupação humana. 





- Escudos cristalinos: 36% do território brasileiro 

I. Formação: São resultante do resfriamento e consolidação 
(solidificação) da crosta terrestre; são estruturas estáveis no 
centro das placas 
II. Idade geológica: Era pré-cambriana 
III. Tipos de rochas: magmáticas e metamórficas antigas 
IV. Relevo originado: planaltos e maciços antigos (serras, 
mares de morros) 
V. Recursos minerais: ricas sobretudo em minerais metálicos, 
como ferro, bauxita (alumínio), manganês,  



I. Formação: são produto da erosão dos escudos cristalinos em 
milhões de anos, resultante do processo erosivo, como a destruição, 
transporte e acumulação de sedimentos. 
II. Idade geológica: Paleozoica 
III. Tipos de rochas: apenas sedimentares 
V. Relevo originado: planícies sedimentares (litorâneas e fluviais) 
V. Recursos minerais: ricas combustíveis fósseis (carvão mineral, o 
petróleo e o gás natural). 

- Bacias sedimentares: 64% do território brasileiro 



I. Formação: são formadas pelo choque de placas tectônicas; são 
terrenos instáveis, jovens no limites de placas 
II. Idade geológica: Cenozoica 
III. Tipos de rochas: magmáticas e metamórficas recentes 
IV. Relevo originado: cadeias ou cinturões montanhosos, as 
chamadas cordilheiras continentais e oceânicas  

- Dobramentos modernos ou cadeias orogenéticas cenozoicas: 
Ausente no território brasileiro 



Estrutura 

Geológica 

Idade 

geológica 
Tipo de rocha 

Forma de relevo 

originado 
Principais recursos 

Escudos 

Cristalinos 

ou Crátons 

Pré-cambriana 

(Arqueozoica e 

proterozoica) 

  

Magmáticas, 

metamórficas 

antigas 

Maciços cristalinos 

(serras), mares de 

morros antigos 

erodidos. 

Minerais metálicos 

(ferro, alumínio, ouro, 

manganês, estanho). 

  

Bacias 

Sedimentares 

Paleozoica, 

mesozoica e 

cenozoica 

Apenas 

sedimentares 

Planícies (litorâneas, 

fluviais) e planaltos 

sedimentares. 

Combustíveis fósseis 

(carvão mineral, 

petróleo,  e gás natural) 

e aquíferos. 

Dobramentos 

Modernos 

Cenozoica 

terciária 

Magmáticas, 

metamórficas 

jovens 

Cordilheira dos Andes, 

Himalaia, Alpes, Atlas 

e Montanhas 

Rochosas. 

Pobres em minerais 

metálicos e fósseis, pois 

ainda estão em 

formação. 

Quadro resumo:  











Dobramentos Modernos ou 
Formação Orogenéticas 

Cenozoicas 





Everest – Nepal na Cordilheira do Himalaia (Placa Euroasiática/Indo-
Australiana) 



Cordilheira do Andes – Aconcágua  Argentina 



Montanhas Rochosas – Canadá/EUA  



Alpes Suíços - Europa 



Montanhas Atlas – Marrocos (África) 

http://www.pbase.com/sammendes/universo_sublime








Depressão Sertaneja - Ceará 



Planaltos Cristalinos Semiáridos  



Quixadá (CE) 





Planaltos cristalinos úmidos ou mamelonares 





Mares de Morros 



Ocupação Irregular nas áreas de declividade acentuada  



Planalto sedimentar tabular ou chapada 



Planalto Sedimentar Cuestiforme 

Serra da Ibiapaba ou Cuesta da Ibiapaba (CE) 

Cuesta 



Planície Fluvial 

Rio Amazonas (AM) 



Planície Litorânea 

Praia do Futuro – Fortaleza 

(CE) 



OBRIGADO! 


