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Definição e classificação dos diferentes tipos de rochas 



  É toda massa de um ou mais minerais 
que entra na constituição da crosta 
terrestre.  
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ROCHA 



  Rocha Homogênea 

Basicamente constituída por um 

tipo de mineral. 

Ex.: Calcário. 

  Rocha Heterogênea 

Constituída por vários tipos de 

mineral. 

Ex.: Granito. 

AS ROCHAS CLASSIFICAM-SE EM: 
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ROCHAS ÍGNEAS OU 

MAGMÁTICAS 

 

 

 

 

TIPOS DE ROCHA 

METAMÓRFICAS SEDIMENTARES 
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ÍGNEAS OU MAGMÁTICAS  

 São aquelas que se formam ou se formaram por resfriamento e solidificação 

de um material no interior da Terra chamado magma; 

 

 

  magma: mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades 

ou na superfície da crosta terrestre;   

  plutônicas: são rochas que se solidificam em áreas muito profundas; 

  vulcânicas: solidificam-se em pouca profundidade ou diretamente na 

crosta em forma de “derrames”. 

AS MAGMÁTICAS DIVIDEM-SE EM: 

Definição e classificação dos tipos diferentes de rochas 



 Rocha Magmática  

Plutônicas Vulcânicas 

COMO DIFERENCIAR? 

Grosseira Muito Fina 

Definição e classificação dos tipos diferentes de rochas 



ROCHAS PLUTÔNICAS 

Podem ser reconhecidas sem ajuda de 

aparelhos: 

 

1 - textura grossa; 

  

2 - minerais bem cristalizados; 

  

3 - ausência de vidro vulcânico ou cavidades; 

 

4 - quando intemperizadas, tendem a exibir 

formas arredondadas; 

  

5 - não apresentam poros nem fósseis. 
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Imagem: Luis Fernández García / Granito / Creative 

Commons Atribuição-Partilha nos Termos da Mesma 

Licença 3.0 Unported. 



PLUTÔNICAS 

GRANITO PEGMATITO 

SIENITO 

DIORITO 

GABRO 

EXEMPLOS DE ROCHAS PLUTÔNICAS 
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ROCHAS VULCÂNICAS 

Características  megascópicas: 

 

1 - textura fina; 

  

2 - presença de vidro vulcânico e cavidades; 

  

3 - microcristalinas; 

 

4 - exibem estrutura colunar e fluidal (lavas); 

  

5 - não apresentam poros nem fósseis. 
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Imagem: Alp Pasa / Basalto / GNU Free 

Documentation License. 



VULCÂNICAS 

BASALTO 

TRAQUITO RIOLITO 

EXEMPLOS DE ROCHAS VULCÂNICAS 
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PRINCIPAL CARACTERÍSTICA OBSERVADA  

A OLHO NU  

TEXTURA 
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Vítrea: Magma ativo e 

pastoso 

Hemicristalina: Parte da 

rocha está cristalizada 

Holocristalina: Todos os 

minerais se distinguem 

Imagens da esquerda para direita: (a) Hawaii Volcano Observatory (DAS) / United States Department of Interior / Public Domain. (b) Siim Sepp / 

GNU Free Documentation License. (c) CrankyScorpion at en.wikipedia / GNU Free Documentation License. 



ROCHAS SEDIMENTARES 

Origem 
  

Em termos de idade, praticamente 60% provêm de sedimentos cenozoicos, pouco 

mais de 25% de depósitos mesozoicos e cerca de 15% de sedimentos paleozoicos.  

 

 

São encontradas sobre a superfície terrestre. 

 

Importância: formam 75% da superfície terrestre. 
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Formação das rochas sedimentares 

Imagem: Woudloper / Public Domain 



Rocha sedimentar – rocha formada a partir de rochas 

pré-existentes, que podem ser quimiogênicas, detríticas ou 

biogênicas. 

Gênese das rochas    1) meteorização; 

 

  2) erosão; 

 

  3) transporte; 

 

  4) sedimentação; 

 

  5) diagênese  compactação; 

   cimentação. 

(FORMAÇÃO) 
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CARACTERÍSTICAS DAS ROCHAS 

SEDIMENTARES 

 Estratificações. 

Reservatórios de água, gás e petróleo. 

Podem conter fósseis. 

Porosidade e permeabilidade. 
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PRINCIPAL CARACTERÍSTICA OBSERVADA: 

Estratificação 
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CLASSIFICAÇÃO  

QUÍMICAS ORGÂNICAS 

CLÁSTICAS 

ROCHAS SEDIMENTARES CLASSIFICAM-SE 

EM: 
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CLÁSTICAS OU DETRÍTICAS 

Resultam do intemperismo mecânico que leva à degradação das rochas 

preexistentes. Exemplos: grãos soltos de areia na praias, seixos, conglomerados, 

etc. 

 

 
QUÍMICAS 

Resultam da precipitação de determinados compostos químicos. Exemplos: 

calcário, dolomitas, limonitas, silexito, etc.  

 

ORGÂNICAS 

Resultam da ação ou de restos de organismos vegetais ou animais. Exemplos: 

arenito, argilita, varvito, folheto, etc. 
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Rochas sedimentares são produtos do intemperismo 

 

 

 

 Meteorização: alteração física e química das rochas devido aos agentes 

erosivos (água, vento, gelo e gravidade); 

 

 

 a transformação dos sedimentos inconsolidados, como a areia, é denominada 

diagênese, sendo causada por compactação e cristalização de materiais que 

cimentam os grãos dos sedimentos; 

 

 as rochas sedimentares fornecem importantes informações sobre as 

variações ambientais ao longo do tempo geológico, “os fósseis”; 

 

 a importância econômica das rochas sedimentares está em suas reservas de 

petróleo, gás natural e carvão mineral, as principais fontes de energia do mundo 

moderno. 
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METAMÓRFICAS  

Agentes do Metamorfismo 

 
 pressão; 

fluidos. 

São as rochas formadas através da deformação de outras rochas, magmáticas, 

sedimentares e até mesmo outras rochas metamórficas, devido a alterações de 

condições ambientais.  

  Calor; 
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TIPOS DE METAMORFISMO 

METAMORFISMO DE CONTATO 

RESULTA NA INTRUSÃO DO MAGMA NAS ROCHAS PREEXISTENTES. 

METAMORFISMO REGIONAL 

OCORRE EM GRANDES ÁREAS DA CROSTA TERRESTRE 

SUBMETIDAS A ELEVADÍSSIMAS PRESSÕES E TEMPERATURAS. 

Definição e classificação dos tipos diferentes de rochas 



CARACTERÍSTICAS 
: 

 

1- Textura grossa; 

  

2- minerais cristalizados; 

  

3- relevos sem simetria; 

 

4- não apresenta poros nem fósseis. 
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Imagem: Frank K / Eroded columns in Cathedral Gorge State Park / 

Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica. 



Principal Característica Observada 

Dobramentos 
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Imagem: Hugo.soria at fr.wikipedia / Estalagmites / GNU Free 

Documentation License. 



SÃO EXEMPLOS 

GNAISSE ARDÓSIAS XISTOS 

QUARTZITOS MÁRMORE MILONITOS  
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EXTRA: 

Questão 01 PIO XI 2º BIMESTRE / 2011 

A crosta terrestre é constituída por grande variedade de rochas, classificadas 

em magmáticas, metamórficas e sedimentares, exemplificadas nos grupos 

abaixo: 

I –  Granito e basalto. 

II – Gnaisse e mármore. 

III – Arenito e calcário. 

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, exemplos de rochas 

magmáticas e rochas sedimentares. 

(A) II e I; 

(B) I e III; 

(C) III e II; 

(D) I e II; 

(E) II e III. 

Resposta: B 
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Questão 2- Assinale a alternativa que indica de forma correta exemplos de processos 

que englobam a ação de agentes externos na formação do relevo terrestre. 

 

a)  Tectonismo, deposição, falhamento. 

 

b)  Terremoto, vulcanismo, assoreamento. 

 

c)  Erosão, transporte, sedimento. 

 

d)  Dobramento, aluvionamento, erupção. 

 

e)  Vulcanismo, falhamento, tectonismo. 

Resposta  C 

Definição e classificação dos tipos diferentes de rochas 



QUESTÃO 3 - O basalto, o folheto  e o gnaisse são, respectivamente, exemplos de 

rochas: 

 

 

a)  magmática, metamórfica e magmática. 

 

b) magmática, sedimentar e metamórfica. 

 

c)  metamórfica, sedimentar orgânica e dedrítica. 

 

d)  química, orgânica e dedrítica. 

 

e)  orgânica, metamórfica e dedrítica. 

 

Resposta: B 

Definição e classificação dos tipos diferentes de rochas 



  

 

 

  Castro, Cláudio. Jatobá, Lucivânio. 

LITOSFERA: Minerais, Rocha, Relevo. Ed: 

Universitária – Recife, 2004. 

 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

Definição e classificação dos tipos diferentes de rochas 



Tabela de Imagens 

n° do 
slide 

direito da imagem como está ao lado da foto link do site onde se consegiu a informação Data do 
Acesso 

        
1 Frank K / Eroded columns in Cathedral Gorge 

State Park / Creative Commons Atribuição 
2.0 Genérica. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eroded_co
lumns_in_Cathedral_Gorge_State_Park_(31935809
20).jpg?uselang=pt-br 

10/09/2012 

2 Hugo.soria at fr.wikipedia / Estalagmites / 
GNU Free Documentation License. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herault_st
alagmite3.JPG 

10/09/2012 


