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Para sair daqui sabendo... 

• O que é um mineral 

 

• O que é uma rocha 

 

• O que tem se explorado no Oceano Atlântico 
Sul 



O que é um mineral? 

• Sólido homogêneo, cristalino, inorgânico, de 
ocorrência natural e composição química 
definida. 

• A IMA (Associação Mineralógica Internacional) 
define mineral como um elemento ou 
composto químico, naturalmente cristalino e 
formado por processos geológicos (notem que 
não há o conceito de sólido). 



Minério 

• O termo minério é 
utilizado para um  
mineral ou uma 
associação de 
minerais (rocha) que 
pode ser explorado 
economicamente.  

Pirita (minério de enxofre) 



Entendendo os termos da definição 
“Sólido homogêneo, cristalino, inorgânico, de ocorrência natural e composição química definida.” 

 • Homogeneigade do mineral significa que ele é formado por uma 
única fase cristalina, não podendo ser separado fisicamente em 
compostos mais simples. 

• O mineral é cristalino porque sua estrutura atômica pe ordenada, 
ou seja, os átomos são regularmente organizados segundo um 
padrão interno tridimensional.  

• Substâncias sem estrutura atômica ordenada (géis, vidros e carvões 
naturais) são chamados de mineralóides. 

• A condição do mineral ser inôrgânico, exclui os sólidos produzidos 
por animais e plantas.  

• Somente as substâncias de ocorrência natural, isto é, as geradas por 
processos geológicos, e não pela ação direta/indireta do homem, 
são minerais. Cristais de NaCl produzidos em laboratório pela 
elaboração de cloreto de sódio não devem ser considerados como 
mineral, apesar de serem idênticos aos cristais naturalmente 
formados por halita.  

• Um mineral deve ter composição química definida, que pode ser 
expressa por uma fórmula química. Exemplo: calcita CaCo3 
(carbonato de cálcio) e o quartzo SiO2 (dióxido de silício). 

 
 



Cristais 
• O termo cristal é comumente utilizado para amostras minerais 

cristalizadas em condições geológicas ideais que possibilitaram a 
manisfetação da organização interna dos átomos na dorma geométrica 
externa, com o aparecimento de faces, arestas e vértices naturais 

Na formação dos vidros, o resfriamento 
se dá rapidamente e, com isso, os 
átomos perdem mobilidade antes que 
tenham tido tempo de se empilhar de 
maneira ordenada. Um exemplo é a 
obsidiana, um vidro natural de origem 
vulcânica. Ela é estudada com os 
minerais, mas não tem estrutura 
cristalina (daí ser considerada 
um mineraloide). 

Obsidiana: 
vidro natural 
de origem 
vulcânica 

Cristal 
 de quartzo 



É mineral? 



É mineral? 



É mineral? 



É mineral? 



A origem dos minerais 
• Condicionada aos “ingredientes químicos” e às 

condições físicas (T e P) reinantes no seu 
ambiente de formação.  

• Ocorre pelo processo de cristalização, ou seja, o 
crescimento de um sólido a partir de um material 
que apresenta uma determinada composição 
química. 

• Esse processo envolve a mudança da matéria de 
um estado físico para outro, controlado pela 
alteração de P e T. Tem início com a formação de 
um núleo (que funciona como uma semente) ao 
qual o materia vai aderinfo. 



Classificação sistemática dos minerais 

As espécies minerais conhecidas são agrupadas com base no ânion ou 
radical aniônico dominnate em sua fórmula química: 

Silicatos:  
97% 
Da 
crosta 



Identificação dos minerais 
• Hábito cristatino 
• Transparência 
• Brilho 
• Cor 
• Traço 
• Dureza 
• Clivagem 

Cristais perfeitos 
gerados sob condições 
geológicas perfeitas 

Sem geometria definida  

cristal euédrico de 
granada 

cristal anédrico de 
granada 

 cristais subédricos de 
topázio 



  Inorgânico   Inorgânico 
 Orgânico 

Exemplo 



Carvão vegetal 

Ou seja, carvão vegetal é 
carbonização da madeira 
ou lenha enquanto o 
mineral, é formado por 
processos naturais. Por 
ser amorfo (sem 
estrutura cristalina, é 
considerado um 
mineralóide.  



Grafite 

“graphein” - escrever 
Graffiti-  “estrangeirismo” inscrições em paredes 
e monumentos  antigos do Império Romano 



O que são rochas? 



Tipos de rochas 





Granito x Mármore 

Rocha ígnea   Rocha metamórfica   



Pedra pome 



Giz 

 Gesso - Gipsita 



Gemas 

    O termo gema inclui qualquer mineral, ou rocha, 
ou substância orgânica que: 

• 1º de aparência atraente 
• 2º pouco alterável 
• 3º  suficientemente sólido para resistir a 

manipulações e uso diário sem se riscar, nem se 
estragar 

• A gema pode ser natural, tratada ou sintética 
(fabricada artificialmente pelo homem ou de 
fabrico parcialmente forçado pelo homem). 
 



Quais são as gemas orgânicas? 

• Uma gema 
orgânica é uma 
substância 
produzida por 
um processo 
orgânico, ou seja 
é feita dentro de 
um organismo 
vivo. 

• No grupo de 
gemas orgânicas 
incluem-se: o 
âmbar, o 
azeviche, o coral, 
as pérolas. 
 



O que são opalas? 
• Grego “opallios”, que se traduz como “mudança de cor” 
• Mineraloide  
• Amorfo (não tem formato de cristal) 
• Formada de basicamente por dióxido de silica e água em 

fissuras de rochas . À medida que a água escorre pela 
terra, ela pega sílica do arenito e carrega essa solução 
rica em sílica em rachaduras e vazios, causados por 
falhas naturais ou por fósseis em decomposição. Como a 
água evapora, deixa para trás um depósito de sílica. Este 
ciclo se repete por períodos de tempo muito longos, e 
eventualmente o opala é formado. 

• Essas manchas brilhantes de luz encontradas dentro de 
uma opala são determinadas pela estrutura interna de 
cada gema. 

• A estrutura da opala é formada por esferas de 
cristobalita ou de sílica amorfa, regularmente dispostas, 
entre as quais há água, ar ou geis de sílica. Quando as 
esferas têm o mesmo tamanho e um diâmetro 
semelhante ao comprimento de onda das radiações da 
luz visível, ocorre difração da luz e surge o jogo de cores 
da opala nobre. Se as esferas variam de tamanho, não há 
difração e tem-se a opala comum. 



Exploração mineral no Oceano Atlântico Sul  

• Quem explora? Empresas de 
mineração e constução civil 

• Dificuldade: nossa plataforma 
continental ser imensa (equivale 
à metade da área continental), 
mas só 1% dela estar mapeada. 
Espera-se ter, até 2030, 
concluído o mapeamento de 
25% do nosso território 
submarino em uma escala 
topográfica que permita a 
extração comercial de seus bens 
minerais. 

• Minerais de interesse: Os bens 
minerais que têm despertado o 
interesse dos empresários 
brasileiros vão de simples areia e 
cascalho (para obras civis) até 
sais de potássio e fosfato (para 
uso como fertilizantes), calcário, 
ouro e diamante. 



ZONA ECONÔMICA 
EXCLUSIVA 
(3,6 milhões de km2) 
Nessa área que vai até 200 
milhas náuticas (370,4 km) 
a partir da costa o país tem 
prerrogativas na utilização 
dos recursos, tanto vivos 
como não vivos, e é 
responsável por sua gestão 
 
EXTENSÃO DA 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL 
(960 mil km2) 
  



 

• A TWB, empresa de construção e transporte naval de Guarujá (SP), 
também requereu alvará de pesquisa para fosfato, mas acabou 
encontrando carbonato de cálcio adequado ao uso como corretivo de 
solo, a 555 km da costa 

•      Uso de biofertilizante a partir de algas marinhas calcárias (granulado 
bioclástico), é capaz de gerar ganho significativo na produtividade dos 
canavias por elevar o teor de açúcar (sacarose) das plantas.  

•  quando misturado à vinhaça (um resíduo da produção sucroalcooleira já 
empregado como fertilizante por várias usinas do país), o granulado 
bioclástico possui um efeito remineralizador e condicionador do solo e 
agrega mais de 40 nutrientes importantes para o desenvolvimento da 
cana, entre eles cálcio, silício e magnésio 

 

Calcário 



• Vantagem: baixo custo de processamento. 
Depois que as algas calcárias são retiradas do 
fundo do mar, por dragagem, não é 
necessário nenhum tipo de beneficiamento 
industrial. O processamento das algas se dá 
por secagem natural, ensacamento e 
estocagem do produto.  
 

“O granulado bioclástico é um produto orgânico 
e atóxico ao homem, mais barato e mais 
eficiente do que os fertilizantes químicos 
convencionais. Todo seu ciclo produtivo – 
extração, processamento e transporte – não 
traz impacto ao meio ambiente”,  

 
“Durante a dragagem, extraímos apenas as 

formas livres das algas – ou seja, o 
exoesqueleto, que é a parte morta delas –, 
como rodolitos, nódulos e seus fragmentos. 
A área do fundo do mar desses bancos de 
algas se parece com um deserto, 
praticamente sem vida marinha, a não ser 
pela presença de grandes peixes.” 



Rodolitos 
• Essas esferas são nódulos de calcário 

depositado por algas vermelhas de 
milímetros de comprimento que 
vivem em sua superfície. 

• Os rodolitos criam um ambiente com 
reentrâncias e saliências que servem 
de abrigo para peixes, crustáceos e 
invertebrados. 

• Eles são importantes para a vida de 
outros organismos por servir de 
abrigo e proporcionar um ambiente 
mais rico biologicamente do que um 
fundo de areia. 

• Do ponto de vista ambiental, os 
rodolitos têm ainda outra função 
importante: ajudam a retirar 
carbono da atmosfera, influenciando 
a regulação do clima do planeta. Eles 
absorvem o gás carbônico (CO2) 
diluído na água e o transformam em 
calcário 





 

• Esse metal raro e precioso surgiu do 
mesmo jeito que todos os outros 
elementos químicos: por causa de uma 
fusão nuclear. “No período de 
formação do Sistema Solar, 15 bilhões 
de anos atrás, núcleos dos átomos de 
hidrogênio e hélio, os elementos mais 
simples, combinaram-se a altíssimas 
temperaturas, dando origem a 
elementos mais complexos, como o 
ouro” 
 

• Na Terra, formada há 4,5 bilhões de 
anos, o ouro apareceu na forma de 
átomos alojados na estrutura de 
outros minerais. Mas a quantidade é 
muito pequena. Para se ter uma idéia, 
na crosta, em cada bilhão de átomos, 
apenas cinco são de ouro.  

Ouro 



Vamos ver um filme? 

• Primeira pergunta valendo brinde: 

FILME SEM ______________ NÃO TEM GRAÇA! 



 

• Se formam em camadas internas onde as condições de 
temperatura e pressão são muito altas - suficientes até para 
modificar suas estruturas mais elementares. Com o tempo 
(milhares a milhões de anos), o calor e a pressão comprimem 
o carbono ali reorganizando suas moléculas mais 
simetricamente.  

• A simetria das moléculas dá ao diamante características 
completamente diferentes dos outros compostos, como a 
extrema rigidez, resistência e a transparência.  

Diamante 





• mina Mir na Sibéria, com 525 metros de profundidade e que produzia 
duas toneladas de diamantes por ano. Mir foi fechada em 2001 e desde 
então nada foi feito para diminuir o impacto ambiental causado.  



Em outros lugares…. 
• Tratores submarinos de 25 toneladas varrem os mares do Alasca, nos Estados 

Unidos, para obter ouro.  
• Na África do Sul, mergulhadores descem 30 metros para comandar dragas que 

sugam diamantes para a superfície 
• Na Namíbia, que usa o mesmo procedimento, 64% da produção dessas pedras 

preciosas vem do mar. Um quarto da areia e do cascalho do Reino Unido já vem de 
terra sob as águas e, no Japão, quase um terço do carvão produzido chega de 
depósitos subaquáticos.  

Mar de Bismarck 

 Nautilus Minerals 





SUGESTÕES 

• Rei das minas (programa da National 
Geopraphic)  

• Bering Sea gold (programa do Discovery) 

• Decifrando a Terra – disponível no link 
http://geografialinks.com/site/?page_id=759 

• Museu do Instituto de Geociências da USP 
(IGC ) – entrada gratuita 



Mais precioso que diamante, é 
compartilhar conhecimento com 

vocês.  

Obrigada! 


