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 Geologia 

- CAMADAS DA TERRA 

 



 Geologia 

. A estrutura interna da Terra foi classificada em três principais 

camadas: a crosta, o manto e o núcleo, havendo entre elas 

algumas descontinuidades: a de Mohorovicic e a de Gutenberg.  

. A Crosta Terrestre é a mais superficial, recobre a Terra e é a 

mais fina entre elas. Essa camada é subdividida em crosta 

superior, também chamada de camada sial ( silício e alumínio) 

, e crosta inferior, chamada de camada sima ( silício e 

magnésio). 



 Geologia 

. O manto é a camada intermediária que envolve o núcleo. É 

formado pelo magma que está em constante estado de 

fusão devido às altas temperaturas. 

. O núcleo é a camada mais interna e com temperaturas 

extremamente elevadas. Também é chamado de NIFE 

devido ser constituído principalmente de níquel e ferro.  
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- QUADRO GEOLÓGICO 

 



 Geologia 

- ESTRUTURA GEOLÓGICA 

. BACIAS SEDIMENTARES: formada por camadas de rochas 

sedimentares, que surgiram pela deposição de sedimentos  ao 

longo das eras. Possibilidade de encontrar combustíveis fósseis. 

. ESCUDOS CRISTALINOS: formações geológicas antigas, 

compostas por rochas magmáticas ou  metamórficas, 

apresentando elevada quantidade de grandezas minerais. 

Possibilidade de encontrar minerais metálicos. 
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. DOBRAMENTOS MODERNOS: formações geológicas 

recentes resultantes da ação do tectonismo, áreas de 

instabilidade , borda de placas tectônicas. 

Obs: No Brasil não há dobramentos modernos já que o país 

não se encontra na borda de placas tectônicas. 
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 Geologia 

- TIPOS DE ROCHA 

. ígneas ou magmáticas: são rochas formadas pelo esfriamento 

e solidificação de elementos endógenos (o magma pastoso) . 

São exemplos de rochas magmáticas: granito e basalto. 

. Sedimentares: esse tipo de rocha tem sua formação a partir 

do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. São 

exemplos de rochas sedimentares: areia, argila, sal-gema e 

calcário.  
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. Metamórficas: esse tipo de rocha tem sua origem na 

transformação de outras rochas, em virtude da pressão e da 

temperatura. São exemplos de rochas metamórficas: 

gnaisse (formada a partir do granito), ardósia (originada da 

argila) e mármore (formação calcária). 


