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4.2.0 Rochas 
 
 
Definimos como rocha uma associação natural dos minerais, formada num processo 
geológico. 
 
Os trés etapas do ciclo geológico referido no capítulo precedente implicam a existência de três 
grandes grupos de rochas , nomeadamente: 
 
• rochas ígneas (sinónimo, eruptivas ou magmáticas) - formadas através de esfriamento e 

cristalização dos componentes minerais do magma. Entende -se por magma , banho 
silicatado fundido composto por fases líquidas, gazosas e cristalinas. 

• rochas sedimentares - formadas atravês da precipitação química ou sedimentação dos 
grãos minerais ou rochosos transportados aos sitios de deposição por água , vento ou 
gelo. 

• rochs metamórficas - formadas atravês de transformação textural e mineral dum material 
rochoso, durante as reacções essencialmente em estado sólido, provocadas por aumento 
de pressão e/ou temperatura. 

 
Esta divisão não deve contudo ser considerada como rígida,  por existirem grupos de rochas 
transicionais  entre os três tipos acima referidos. 
Estima-se que cerca de 95% do total das rochas que compõem a crosta terrestre são ígneas, 
ou metamórficas formadas pela transformação das ígneas. Não obstante desta predominância 
volumétrica, 75% da superficie terrestre são cobertos por rochas sedimentares formadas a 
partir da alteração das ígneas e metamórficas, sendo implicita a sua pequena espesura.  
Qualquer tipo de rocha caracteriza-se habitualmente pela composição química, mineralógica e 
textura e eventualmente com outras demais propriedades físicas e químicas . Entende-se por 
textura em sentido lato da palavra  a definição do tamanho de grãos minerais e modo de 
prenchimento de volume da rocha por estes minerais. 
O estudo da composição e da textura das rochas são uns dos principais objectivos da 
petrologia e contribuem à elucidaçã de génese da rocha .  
A moderna investigação petrológica  compreende varios etapas que implicam a descrição 
macroscópica do afloramento no campo  seguida por  estudos: microscópico das láminas 
delgadas, microsonda electrónica , difracção  de raios X, análise química dos elementos 
principais e vestigiais e análise isotópica. 
 
4.2.1 Rochas ígneas 
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Podem formar-se na superficie terrestre em resultado das erupções vulcánicas ou em 
profundidade da crosta durante lento processo do arrefecimento e consolidação do magma. 
 
4.2.1.1 Composição química  
A composição química ( em termos de componentes principais) abrange habitualmente 12 
elementos expressos como óxidos. Os teores dos restantes elementos químicos encontradas 
nas rochas ígneas, situam-se na maior parte dos casos a baixo dos décimos de %. Estes 
elementos denominados como traços ou vestigiais são muitas vezes importantes para 
elucidação da génese de rochas e podem tambem assumir por vezes uma grande importância 
económica , quando formam jazigos minerais, como p.ex. W, Mo, Z, Sn, Ni, Cr etc. A tabela 
abaixo mostra  a composição dos três tipos mais comuns das rochas ígneas: 
 
Component

e 

Granit

o 

Basalt

o 

Diorit

o 

SiO2 72,82 49,20 57,94 
TiO2 0,28 1,84 0,87 

Fe203 1,48 3,79 3,27 

FeO 1,11 7,13 4,04 

Al203 13,27 15,74 17,02 

MnO 0,06 0,20 0,14 

MgO 0,39 6,73 3,33 

CaO 1,14 9,47 6,79 

Na2O 3,55 2,91 3,48 

K2O 4,30 1,10 1,62 

H2O 1,10 0,95 0,83 

H2O l 0,31 0,43 0,34 

P2O5 0,07 0,35 0,21 

CO2 0,08 0,11 0,05 

Soma 99,96 99,95 99,93 

 
Tabela 7. Composição química média dos 3 principais tipos rochas e distribuição da frequência 

do teor de SiO2 antre as rochas ígneas 
 
O teor da sílica , componente mais importante de ponto de vista quantitativo, é o critério da 
mais antiga classificação química das rochas ígneas, em uso desde meados do século 
passado. De acordo com este critério  distingui-se 4 grandes grupos das rochas magmáticas 
• ácidas ,     SiO2 > 60% 

Freq. %

% SiO2 20    40       60         80  
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• intermédias,    SiO2 de 51% a 60% 
• básicas,     SiO2 de 44% à  51% 
• ultrabásicas,    SiO2 < 44% 
Embora util,  este critério é obviamente insuficiente para caracterizar a rocha do ponto de vista 
químico. Por exemplo a conjugação do teor dos alcalis (Na2O + K2O) e da sílica permite já ter 
uma ideia sobre a saturação do magma em sílica e uma eventual presença das fases minerais 
deficitárias em esse componente (fig.31). De acordo com a equação : 

Na AlSi2O6 + SiO2 -----  NaAlSi3O8 
vemos que, uma mlécula de Na2O liga-se a 6 moléculas de SiO2, assim que para a razão 
SiO2/ Na2O < 6 a rocha conterá sempre nefelina , independentemente do teor da sílica. 

 
 

Fig.31 Diagrama sílica – alcalis com a composisção dos principais tipos de rochas ígneas 
assinalados. A composição de cerca 70% das rochas magmáticas está dentro da área 

escurecida 
 
4.2.1.2 Composição mineralógica 
Os componentes minerais das rochas magmáticas dividem-se convencionalmente em 3 
grupos, de acordo com a sua abundância  
• Minerais principais, que compõem a grosso do volume da rocha. A este grupo pertencem : 

quartzo, feldspatos alcalinos, plagioclases, piroxenas, amfíbolas, biotite, moscovite e 
olivinas . 
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• Minerais acessórios, que ocorrem em quantidades que não ultrapassam as fracções de % 
e não possuem significado diagnóstico, por exemplo: pirite, ilmenite, rútilo. 

• Minerais acidentais, que ocorrem esporadicamente e sempre associados a definidos tipos 
de rochas, podendo assumir importância  diagnóstica1, por exemplo: granadas, 
turmalinas. 

 
4.2.1.3 Textura das rochas 
A nomenclatura das texturas utilizada em petrografia descritiva é muito rica. Aqui serão 
citados somente os termos mais básicos. 
De ponto de vista do tamanho de grãos minerais e relação entre estes tamanhos distingue-se 
a base de exame macroscópico três principais tipos de texturas: 
a) faneríticas - com todos os grãos minerais resolúveis a olho nu. Caracterizam o processo de 
cristalização lenta  do magma  no interior da crosta terrestre (rochas plutónicas). 
A este tipo pertencem ainda as texturas equigranulares , porfiróides caracterizadas pela 
presença dos grãos dum mineral nitidamente maiores que os restantes e pegmatíticas que 
exibem gigantismo dos cristais geralmente bem desenvolvidos (feldspatos principalmente). 
b) afaníticas sem componentes minerais distinguíveis a olho nu. As sua variações 
compreendem texturas fragmentadas próprias das rochas formadas pela aglomeração dos 
grãos piroclásticos, vesiculares caracterizadas por grande porosidade do material lávico 
(ex.pedra pomes) e vítreas formadas pelo vidro silicatado resultante do arrefecimento 
instantâneo de lava. 
c) porfíricas caracterizadas pela presença dos grãos macroscopicamente distintos afundados 
numa matriz afanítica. 
 
4.2.1.4 Classificação e nomenclatura das rochas ígneas 
O esquema classificativo  mais simples baseado na proporção dos principais minerais, mostra  
a  fig. 32.  

                                                           
1Pelo diagnóstico entendemos um mineral que forma-se num intervalo delimitado de temperaturas e 
pressões,  cuja presença em rocha permite determinar as condições físicas da sua formação.  
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Fig. 32 Esquema de variação da composição mineral dos principais tipos de rochas 

magmáticas plutónicas 
 
Em 1972 a União Internacional de Ciências Geológicas adotou um sistema de classificação 
das rochas ígneas que utiliza  o duplo sistema triangular de projecção da composição 
mineralógica. No caso das rochas de texturas faneríticas, esta última é obtida através da 
análise mineralógica quantitativa feita no microscópio. No caso da textura afanítica a 
composição mineralógica é obtida através do calculo normativo.  O diagrama classificativo é 
um duplo triângulo. Nos seus vértices são marcados os teores de 100%  dos principais 
componentes minerais das rochas2, nomeadamente: quartzo, feldspatos alcalinos, 
plagioclases e feldspatóides (fig. 33  A). Atendendo que a presença dos feldspatoides numa 
rocha exclui o quartzo e vice versa, a composição mineral duma rocha é sempre apresentada 
em termos de 3 componentes que somam 100% e cujas proporções define a posição dum 
ponto obtido por intersecção de três linhas  paralelas as arestas do triângulo.  Se a rocha 
considerada contem mais de 90% dos minerais máficos (olivinas, piroxenas, anfibolas ) para 
os fins de classificação utiliza se diagramas triangulares como indica fig. 33 B. 
 
 

                                                           
2 Para  efeito de cálculo desconsidera-se todos os componentes restantes tomando a soma dos 3 
componentes principais como = 100% 
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Fig.33 Esquema  internacional de classificação das rochas ígneas com teor de minerais 

máficos <90% (triangulo duplo) e >90% (triangulo simples). 
 
4.2.1.5 Cristalização do magma 
A principal causa de cristalização dos componentes minerais do magma e o abaixamento da 
temperatura durante a migração do magma para zonas mais frias (menos profundas) da crosta 
terrestre ou simplismente para a superfície. O magma que aparece na superfície continental 
ou no fundo oceânico denominamos como lava. A solidificação do magma pode também ser 
causada pelas mudanças de pressão e perda dos componentes gasosos que, ambas 
deprimem o ponto de fusão dos minerais. A cristalização dos banhos silicatados foi 
modelizada em numerosos experiências laboratoriais como sistemas a 2, 3  e mais 
componentes, sendo os resultados apresentados em forma de diagramas de fase, cujo estudo 
não pode ser abordado neste texto. 
Durante  a cristalização  ocorre habitualmente o aparecimento sequencial dos componentes 
minerais que formam entre si  as series reaccionais. Cada fase mineral seguinte da serie 
pode se formar através da reacção do mineral precedente com o magma residual (assumindo 
naturalmente que o contacto dos cristais com o magma não será interrompido por qualquer 
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processo físico). Durante a cristalização do mistura albite - anortite por exemplo, surgem 
primeiro os plagioclases mais ricos em cálcio tornando-se progressivamente mais ricos  em 
sódio na medida de abaixamento da temperatura e reacção cristais com banho. Os 
plagioclases como solução sólida resultante do isomorfismo dos componentes, exemplificam a 
serie reaccional contínua. As reacções deste tipo podem igualmente produzir a sequência de 
minerais que não formam solução sólida (por exemplo olivinas --> piroxenas) tratando-se 
assim da serie reaccional  descontínua. O esquema de duas series reaccionais proposto no 
início de século por N.L. Bowen mostra a fig. 34 
 

Serie descontínua       Serie contínua   

 
olivinas        Ca-plagioclase 

 
                    piroxenas 

 
                           anfibolas 

 
biotite    Na - plagioclase 

 
 

                                              banho residual 
k-feldspato, moscovite, quartzo 

 
Fig. 34 Series reaccionais de Bowen formadas através da cristalização dos componentes 

minerais do magma de composição inicial basáltica 
 
É obvio que em natureza raramente as reacções como acima demonstrado prosseguirão até o 
fim.  Em realidade,  num reservatório do magma primário formado da fusão do material de 
manto, crosta ou ambos, vão ocorrer múltiplos processos físico - químicos de diferenciação 
magmática3  responsáveis pela grande variedade  das rochas magmáticas que observamos. 
Incluiremos entre eles : cristalização fraccionada, convecção, imiscibilização, difusão térmica, 
assimilação das rochas encaixantes etc. 
 
4.2.1.6  Propriedades físicas do magma 
Temperatura 

                                                           
3 Pela diferenciação magmática entende-se  a transformação dum volume de magma homogéneo de 
ponto de vista químico em corpos de composição química e mineralógica disticta. 
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Embora difíceis e perigosas as medições de temperaturas  dos magmas ou mais precisamente 
lavas na superfície terrestre efectua-se  com termopares platina-ródio, cones pirométricos e 
pirómetros fotoeléctricos. A maior número de medições provem de Hawaii onde uma das 
sondagens térmicas do lago lávico revelou 1000ºC na superfície 860ºC em profundidade de 1 
m e 1170ºC no fundo do lago , 13 m de profundidade. A lava basáltica embora já  rica em 
cristais dos minerais pode ainda fluir abaixo de 800ºC. Para composição riolítica as  
temperaturas de derrame são nitidamente inferiores, 735 -890ºC. 
As temperaturas dos magmas são provavelmente  inferiores de que as temperaturas das 
erupções lávicas, sobretudo no caso dos magmas ricos em vapor de água. 
. 
 

 
Fig. 35  Relação entre a composição , temperatura e viscosidade de magmas 

1-magma granítico, 2-diorítico, 3- basáltico, 4- basalto nefelínico, 5- peridotiti , 6- 
dunito 

 
O intervalo de valores das temperaturas dentro do qual verificam-se as variações naturais será 

compreendido entre 690ºC para magmas graníticos ricos em vapor e 1200ºC para 
magmas básicos.  

Vis cosidade  
A deslocação do magma e da lava , cristalização dos componentes minerais e sua deposição 

gravítica  ou ascensão convectiva , dependem sobretudo da viscosidade41 da fase líquida.  
Os factores que controlam a viscosidade dos magma são: 

• temperatura , cujo aumento provoca a diminuição da viscosidade 

                                                           
4 A unidade de viscosidade dinâmica em sistema SI é pascalsegundo (Pa . s) 1 Pa . s = 10 puaz 
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• teor de SiO2; lavas ricos em SiO2 são mais viscosos porque os tetraedros (SiO4)-4 
através da polimerização formam cadeias e folhas que oferecem resistência a fluxo . 

• teor de componentes voláteis , cujo aumento deprime a viscosidade 
Em conseqência, lavas ricas em silício (fig.35) tem pouca mobilidade , solidificam rapidamente  

frequentemente produzindo elevada quantidade de vidro vulcânico  e produzem erupções 
mais violentas. Opostamente, as lavas basálticas caracterizam pela baixa viscosidade a 
rapidez de fluxo, que pode atingir 20 km/h. 

 
4.2.1.7 Origens dos magmas  
De acordo com os dados geofísicos avançados no capitulo precedente, a partir da superficie  a  

temperatura  aumenta no sentido do interior  terrestre de acordo com a linha de gradiente 
térmico. No entanto, a fusão dos componentes minerais não pode ocorrer (pelo menos am 
larga escala) devido a simultâneo aumento da pressão5. O jogo destes dois factores 
responsaveis pela fusão dos silicatos e formação do magma é complicado ainda mais pela 
introdução no sistema do vapor de água que abaixa o ponto de fusão dos silicatos. 
Atendendo que os componentes principais das rochas fundem num intervalo de +/- 500ºC, 
a fusão afectará somento uma parte dos minerais ou em outras palavras a fusão será 
parcial. O grau (percentagem) de fusão parcial controlará por consequência a composição 
do magma e será responsavel pela variabilidade primária da composição das rochas 
magmáticas. O magma gerado pode a seguir passar por multiplos processos fisico-
químicos de diferenciação, mixtura com outros magmas ou rochas que, todos serão 
responsáveis pela variabilidade químico-mineralógica de composição, definida como 
secundária.   

 
 Magmas basálticos 
Das evidências geofísicas conclui-se que a crosta oceânica  de 4 - 5km de espessura em 

média, repousa directamente sobre manto que de acordo com tectónica de placas flui em 
células convectivas.  O movimento ascendente e a decompressão resultante (fig.37)  
devem por consequência constituir a fonte dos magmas continuamente produzidos ao 
longo do sistema das dorsais mediooceânicas, nas zonas das ilhas vulcânicas e zonas de 
grandes erupções lineares nos continentes.  

O manto superior è constituído basicamente por  mistura  de olivinas (60 -70 %), ortopiroxenas 
(10 -15 %), clinopiroxena, (10 -15 %) e plagioclase (eventualmente granada ou espinela em 
alta pressão). A rocha hipotética desta composição recebeu o nome de pirolite. A geração 
dos magmas basálticos deve implicar a fusão preferencial dos clinopiroxenas e plagioclases 
contidos no pirolite e formação dum resíduo refractário composto fundamentalmente por 

                                                           
5 P.ex albite em pressão da superficie funde em t= 1100º C , emquando sujeito as pressões  de 35 kbar 
funde em temperatura de 1440º C. 
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olivinas e ortopiroxenas denominado harzburgito.). A progressiva separação  dos cristais de 
resíduo e do magma  consistirá em diminuição dos espaços intergranulares entre grãos 
minerais, que definimos como compacção (fig.38). 

 
Fig.37 Corte esquemático da dorsal mediooceânica. As linhas grossas cintínuas marcam o 

fluxo convectivoe do manto abaixo da dorsal. As linhas finas assinalam o fluxo dos produtos de 
fusão parcial que, convergem em direcção de crista da dorsal. Observe o aumento de 

espessura da litosfera na medida do afastamento da dorsal. 
O grau de fusão parcial do manto que varia entre 3% e 30%, controla a composição química e 
mineralógica do basalto, formando-se no primeiro caso basalto alcalino e no segundo, um 
basalto rico em olivinas.  Uma vez formado o banho silicatado entrará em movimento cuja 
velocidade é controlada por lei D'Arcy: 
    V =  ΚΦ

μΦ
 

dP
dz

 

k φ  -  permeabilidade 
μ  -  viscosidade 
φ  -  porosidade 
dP
dz

 gradiente de pressão 
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Fig.37 A diminuição dos espaços intersticiais entre cristais do resíduo de fusão (compacção) 

conduz a progressiva separação do magma 
 
   
Como vemos da fórmula acima apresentada, a permeabilidade é condicionada por 
granulometria e porosidade do material através de que, processa-se o fluxo. Este último 
ocorrerá somente quando a fracção líquida entre os cristais formara um teia de vasos 
interconectados controlados por sua vez pelo ângulo diedral entre a fase fluída e sólidos (ver 
fig. 39) O gradiente da pressão é causado por diferença de densidade entre fluído e sólido 
silicatado  que compõe a litosfera (10 -15% de diferença). 

 
 Fig.39 Somente para o valor do ângulo diedral ø<60º o liquido que resulta da fusão parcial, 

forma teia de vasos interconectados permitindo o fluxo. Para ângulos de valor superior o sólido 
é impermeavel 
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Durante a ascenção do magma basáltico a perda do calor gasto para fusão dos minerais não 
acarreta  necessariamente a solidificação do magma , já que a temperatura de fusão dos 
minerais abaixa com diminuição da pressão, tal  como mostra a fig. 40 

 
 
Fig.40 A fusão do manto por decompressão ocorre a partir da intersecção da isotema e linha 

de sólidus. Linhas tracejadas assinalam o grau de fusão parcial. 
 

O reservatório de magma que forma-se a seguir (p.ex. na interface entre astenosfera e 
litosfera) sofrerá a pressão litoestática. Esta pressão provocará o fluxo ascendente do 
magma através duma conduta (mais frequentemente fenda denominada como dique) até o 
equilíbrio entre a pressão litoestática  e pressão hidroestática a base da conduta. 
O gradiente de pressão responsável por fluxo será:  
   

 
  
dp
dz

= (ρl - ρm) g 

sendo 
ρl- densidade média da litosfera sobrejacente 
ρm- densidade média da coluna de magma  
O fluxo ascendente cessará quando o gradiente for eliminado .  Sendo o ρm > ρl , a coluna do 
magma  estará  em equilíbrio quando a sua altura for acima da superfície sólida. A altura do 
edifício vulcânico h (fig.41), formado poderá ser estimada da seguinte fórmula: 
 

 h = 
ρl − ρm

ρm
H 

sendo  
H- profundidade do reservatório de magma 
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Fig.41 A ascensão do magma para superfície da crosta a partir da câmara a base de 
litosfera é provocada pelo gradiente de densidade entre magma e rochas da litosfera 

 
Magmas andesíticos  
As zonas de subducção que circumferem o Oceâno  Pacífico  são acompanhadas por vulcões 
que ejectam fundametalmente magmas andesíticos e em grau menor basálticos. A formação 
do magma nas zonas de subducção  é relacionada com a perda de água (grupos hidróxilos) 
dos minerais  hidratados que compõem  os sedimentos e basaltos alterados da crosta 
oceânica arrastada para o interior do manto. Esse magma directamente ou apôs  reacções no 
seio do  manto  em profundidades compreendidas entre 100 e 200 km ascende e alimenta os 
aparelhos vulcânicos do chamado " cinturão de fogo" do Oceâno  Pacífico. 
Magmas graníticos 
A formação dos magmas deste tipo é limitada praticamente  a crosta continental, cuja 
composição química média está próxima à do granito/diorito.  Devem ser por consequência as 
rochas crustais  a fonte principal de materia silicatada fundida  em resposta a processos 
geológicos de diferente caracter, como por exemplo: 
• injecção de agua  no sistema 
• injecção de magma a partir de manto 
• fricção entre placas litosféricas durante colisão continental 
 De maneira oposta às magmas basalticos o magma granítico ascende muito lentamente 

em forma dos corpos  elipsoidais  devido a sua alta viscosidade. A análise de gases 
durante erupções vulcânicas indica que água é um componente de importância 
quantitativa nos reservatorios de magma. Efectivamente o decrescimo da pressão 
confinante durante a acensão do magma diminui a solubilidade de água no banho 
silicatado assim que, a solidificação em profundidade  da crosta será sempre mais 
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provavel de que a erupção superficial. A instalação dentro da crosta de grandes corpos 
dos magmas graníticos é sobretudo frequente durante os processos orogénicos (de 
formação das cadeias montanhosas). As intrusões graníticas de grandes dimensões 
(dezenas de km) denomínam-se batólitos (fig. 42).  

 
Fig.42 As rochas de composição granítica ocorrem sobretudo em forma de batólitos. 

Os filões periféricos em que cristalizam banhos residuais frequentemente contem 
mineralizações interessantes economicamente 

 Se contudo a erupção vulcânica ocorre, ela é sempre de grande violência e resulta 
principalmente em produção maciça de piroclastos (fig.42). Estas erupções sempre muito 
perigosas caracterizam -se pela formação de grande volume de materiais piroclástcos sejá 
finos em forma de penacho a atingir altitudes estratosféricas, seja mais grosseiros em 
forma de nuvens  ardentes (mistura de gases e piroclastos) capazes de se deslocarem 
com grande velocidade , encosta de vulcão abaixo (100 km/h e mais). Quando a massa 
incandescente cessa o movimento , deposita as cinzas e escorias que aglomeram-se  
dando origem a rocha denominada de  ignimbrito. A nuvem ardente mais mortífera  
registada neste século registou-se em Martínica em 1902  e custou a vida aos 30000 
habitantes da capital Saint Pierre. É conhecido tambem o impacto deste tipo de erupções 
no clima global que sofre dum arrefecimento temporáprio por causa da absorção da 
radiação solar incidente  por partículas de cinzas suspensas em estratosfera.  
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Fig. 43 Evolução dum vulcão  explosivo ácido – intermédio terminada por formação 
duma caldeira 

Estima-se que a última erupção do Monte Pinatubo nas Filipinas atravês da colocação na 
atmosfera sobretudo de  aerosolos de enxofre, diminuiu em cerca de 1% a quantidade de 
luz solar recebida na superficie da Terra.  
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4.2.2 Rochas sedimentares 
Rochas sedimentares formam-se através da acumulação : 
• dos minerais e/ou fragmentos de rochas produzidos pela desintegração das rochas 

magmáticas, metamórficas e sedimentares. Estes componentes de rochas sedimentares 
chamaremos de allogénicos, em outras palavras oriundos duma área exterior a bacia 
sedimentar 

• dos restos esqueletais dos organismos e restos das plantas mortas, conjuntamente 
denominados de compostos biogénicos 

• dos produtos solúveis da decomposição  química das rochas,  transportados em solução 
para meio de sedimentação e precipitados por via inorgânica ou com alguma participação 
dos organismos. Estes componentes de rochas sedimentares chamaremos de 
autigénicos. 

Nesta perspectiva,  no processo formativo de rochas sedimentares poderão ser distinguidos os  
seguintes etapas : 
1º Alteração mecânica conducente a  desintegração e diminuição do tamanho das partculas 

rochosas e   alteração química de que resulta a mudança químico-mineralógica do 
conteudo da rocha 

2º Erosão e transporte 
3º Sedimentação 
4º Diagénese (ou litificação) em que sedimento transforma-se quuimicamente e fisicamente, 

passando em rocha consolidada 
A composição mineral da rocha sedimentar será portanto um efeito de combinação de muitos 
processos fisico-químicos, cuja natureza exacta e sequência temporal são por vezes difíceis 
de definir. A distribuição dos principais tipos de ambientes sedimentares na superfície terrestre 
mostra de forma esquemática  a fig.43. 
 
4.2.2.1 Composição mineralógica das rochas sedimentares 
Minerais allogénicos 
  A maior parte dos silicatos ferromagnesianos comuns decaem quimicamente com a  relativa 
facilidade formando minerais argilosos e oxi/hidróxos livres de metais como Al e Fe. 
Ordenados de acordo com a crescente resistência a alteração química, os principais minerais 
silicatados formam uma sequência que, denomina-se serie de Goldich em homenagem ao 
seu primeiro proponente.  Olivinas nunca serão encontrados em rochas sedimentares, 
anfíbolas e piroxenas muito raramente e em proximidade da fonte destes minerais (ex. 
vulcão). Biotite em condições favoráveis pode ser preservado em forma de micropalhetas. Os 
minerais claros são os mais resistentes a alteração química na serie de Goldich. 
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Fig. 44 Esquema de principais ambientes sedimentares no quadro das formas 
geomorfológicas  
 
com destaque especial para moscovite e quartzo. Em resultado do prolongado processo de 
alteração das rochas magmáticas e metamórficas e do posterior transporte, ocorre em rochas 
sedimetares detríticas grande enriquecimento em quartzo. Conforme condições geológicas 
regionais (tipos de rochas aflorantes), poderão acumular-se também junto com quartzo os 
minerais acessórios resistentes a alteração química e mecánica tais como: zircão, rútilo, 
turmalinas, corindó, granadas, ilmenite, cassiterite( SnO2)e monazite ((Ce,Th...)PO4), 
ouro nativo e diamantes. Todos estes minerais caracterizam-se por elevado peso específico 
assim que, vão acumular-se  em determinadas fracções granulométricas do sedimetos de 
acordo com seu equivalente hidraulico em relação a quartzo. Os sedimentos compostos 
somente por minerais resistentes a alteração denominamos como mineralogicamente 
maduros.  
Minerais autigénicos 
Pertencem a este grupo os minerais do grupo da sílica tais como opala, calcedonia e quartzo 
autigénico que podem ser considerados como etapas seguintes da transformação do gel 
coloidal  formado por processos de hidratação da silica  de origem biogénica e mais raramente 
de fonte inorgânica. 
Minerais argilosos descritos detalhadamente no capítulo precedente podem entrar no meio 
sedimentar tanto da fonte allogénica como podem formar-se por recombinação “in situ” dos 
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seus componentes básicos: tetraedros, octaedros e catiões intersticiais. O mineral argiloso 
exclusivamente autigénico é o glauconite: K (Fe+3,Al,Mg,Fe+2)[(SiAl)4(OH)2]*nH2O, que pode 
ser considerado como termo quimica e estruturalmente intermedio entre ilite e montmorillonite. 
Glauconite forma-se exclusivamente em meio marinho de plataforma , caracterizado por baixa 
velocidade de sedimentação, em processo que consiste fundamentalmente em ordenação 
estrutural (diagenética) de smectite. 
Os oxihidróxidos de aluminio e de ferro são as fases residuais insolúveis do decaimento dos 
aluminossilicatos e sulfuretos e portanto podem ser considerados como autigénicos do meio 
de formação das rochas residuais nos continentes. Transportados em suspensão para meio 
marinho terão obviamente caracter allogénico de maneira semelhante como os minerais 
argilosos. 
Os dois polimorfos do sulfureto de ferro FeS2 - pirite e marcasite,  formam-se em ambientes 
sedimentares altamente redutores em que ocorre a reducção de sulfato ou putrefacção 
anerobica de restos proteinaceos. Essas reacções produzem H2S que por sua vez reage com 
ferro formando pirite em meio neutro e alcalino ou marcasite em meio ácido. 
Os fosfatos sedimentares representam uma familia mineral derivada dos productos coloidais 
de recombinação dos restos orgánicos e/ou excrementos ricos em fosfor com carbonato 
sedimentar. Trata-se de fases de composição variavel que na medida de avanço do processo 
diagenético aproximam se a fórmula estoqiométrica da apatite: Ca5F(PO4)3. 
Os restantes minerais formados em meio sedimentar são os ja descritos: carbonatos de cálcio: 
calcite e aragonite, dolomite;  sulfatos gesso e barite, e toda serie de halideos.  
 
4.2.2.2 Rochas detríticas  
A classificação de rochas neste grupo é feita de acordo com a granulometria dos fragmentos 
minerais, subdividida  em 4 intervalos denominados frequentemente com termos de latim ou 
grego: 
 >2mm  ruditos ou psefitos, ( rochas de grão grosseiro) 
 2 - 0.1 mm, arenitos ou psamitos, (rochas de grão médio) 
0.1 - 0.002 mm, lutitos ou aleuritos, (rochas de grão fino) 
< 0.002 mm , pelitos ( rochas de grão muito fino) 
 
Rochas de grão grosseiro 
a) blocos (não consolidadas) brechas (consolidadas) 
Rochas deste grupo compõem-se do material detrítico anguloso que passou por transporte 
muito curto , prinicpalmente do tipo de movimento gravítico.  
• Brecha de dejecção forma-se através cimentação ou prenchimento dos vacuos pela matriz 

argilosa do material dum cone de dejecção. 
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• Brecha cársica é composta dos detritos cálcarios consolidados por calcite precipitada nos 
vacuaos ou material argiloso residual de tipo terra rossa. Brechas cársicas formam-se em 
etapa avançado de cársificação, durante abatimento de tectos das cavidades cársicas. 

Brecha tectónica é composta por detritos de rochas fracturadas durante movimentação 
tectonica das massas rochosas, consolidada por quartzo,calcite ou matriz fina resultante 
da pulverização das rochas. 

b) cascalhos (não consolidados) conglomerados(consolidados) 
Cascalhos que são compostos por fragmentos arredondados são típicos para ambientes 
fluviais de correntes rápidas ou ambientes costeiros em proximidades de falesias. A 
consolidação dos cascalhos e formação dos conglomerados implica sobretudo deposição 
conjunta com matriz fina num episódio de fluxos gravíticos  ou adição posterior de matriz fina. 
 
Rochas de graõ médio 
areias (não consolidadas)  arenitos (consolidados) 
A litificaçãi (consolidação destas rochas passa essencialmente pela diminução da porosidade 
e sobretudo pela introdução entre os grãos do cimento, mais frequentemente, silícico, 
carbonatado ou ferruginoso (fig.45). 
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Fig.45 Comparação do processo de litificação dum arenito (A) e um siltito (B) 
 

 Atendendo que a grande maioria das areias marinhas, fluviais e deserticas são compostas 
quase que exclusivamente por grãos de quartzo que não constitui mais que 13%  das rochas 
magmáticas, acredita-se que sedimentos de grão medio resultam de múltipla reciclagem dos 
psamitos com successivas perdas de componentes menos resistentes a degradação 
mecânica ou decaimento químico. 
Areias eolicas transportadas e depositadas por vento caracterizam-se por muito boa 
calibração granulométrica, e superficie fosca dos grãos . 
Areias fluviais, sobretudo finas são mal calibradas e relativamente mal arredondadas por 
causa de laminas protectoras de agua que protege as superficies contra abrazão. 
Areias marinhas(litorais) caracteriza muito bom arredondamente e calibração 
Durante a diagénese (transformação das areias em arenitos) os  grãos de areia consolidam-se 
através da litificação da matriz argilosa ou através da precipitação do cimento: silícico ou 
calcítico sobretudo (fig.43). 
Para alem dos arenitos quartzicos são comuns neste grupo de rochas: 
Arcoses - ou arenitos em que teor de grãos de feldspato potássico ultrapassa 20%. A 
mineralogia deste sedimento imaturo indica condições de deposição rápida apos transporte 
curto, que permitiram a preservação do feldspato. 
Grauvaques -  ou arenitos consolidados pela matriz argilosa. Esta característica textural e 
minerálogica no mesmo momento indica deposição em condições próxomas de fluxos 
gravíticos (ex. correntes de turbidez).  
Rochas de grão fino 
Siltes (limos) compõem-se sobretudo  de minerais argilosos e quartzo, podendo localmente 
asumir importância o moscovite e feldspatos. Em formações sedimentares habitualmente 
acompanham as rochas de grão mais grosseiro e fino. A diagénese que ocorre 
fundamentalmente por compactação acompanhada da perda de água  dos poros transforma 
os siltes em siltitos. 
Loess é um exemplo particular  dos siltes composto de quartzo, minerais argilosos e 
carbonato de cálcio, formado através da deposição eólica em meio continental em condições 
de de clima desértico e/ou periglacial. Extensas áreas de Asia continental e Europa de leste 
são cobertas por loess, cuja espessura pode atingir mais de 200 m (China) 
Argilas como aliás o nome indica compõem-se de minerais argilosos e óxidos, sobretudo de 
ferro e manganés.  Estes minerais são únicos efectivamente estaveis em estado de extrema  
reducção do tamanho das partículas.  A divisão específica das rochas neste grupo faz-se a 
base da composição mineralógica. De maneira semelhante como no caso de siltes, a 
diagénese de argilas ou sua transformação em argilitos  da-se por via de compactação 
(fig.44). 
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4.2.2.3 Rochas quimio e organogénicas 
Salvo talvez os evaporitos depositados durante a evaporação duma  bacia contendo a água 
marinha que, podemos considerar como rochas puramente quimiogénicas, todas restantes 
rochas sedimentares não detriticas devem a sua origem  (em grau variavel) aos processos 
bioquímicos. 

Evaporitos 
A formação de evaporitos pode ocorrer em bacias sedimentares de clima seco. As bacias 
podem diferir muito em tamanho, entre pequeno lago e uma parte de oceâno. Do ponto de 
vista quantitativo, pobviamente os mais importantes são os evaporitos marinhos em que 
predomina halite (fig46),  

 
Fig. 46 Formação dos evaporitos  através da evaporação completa duma bacia contendo água 
oceânica. Embora este processo seja na realidae muito mais complexo, as proporçõe entre os 

principais grupos minerais são verdadeiras 
 Rochas carbonatadas 
Por definição as rochas carbonatadas compõem-se em mais de 50% dum dos ou da mistura 
de seguintes minerais: 
Calcite,  ou aragonite – CaCO3, dolomite (Ca,Mg)(CO3)2, siderite FeCO3. Quantitativamente o 
mais importante grupo das rochas carbonatadas são os calcários. 
Calcários são compostos principalmente por um dos polimorfos do carbonato calcio, podendo 
conter pequenas quantidades de quatzo e minerais argilosos. Embora sejam muito comuns na 
superf´cie terrestre a sua contribuição para o peso total da crosta não deve ultrapassar 5%. A 
maior parte dos calcários é de origem marinha. Os sedimentos calcários cobrem dezenas de 
milhões de km2 da superfície dos fundos oceânicos e originam-se principalmente da 
actividade dos organsimos tais como foraminíferos, cocolitoforideos, corais e outros que, por 
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via da construção dos esqueletos ou controle que exercem sobre  teor do CO2 dissolvido na 
água, precipitam um dos polimorfos de CaCO3. de acordo com a equação: 

CaCO3+ H2O+ CO2<======= >Ca++ + 2HCO3- 
Este processo é no momente presente a principal via de absorção do dioxido de carbono 
presente na atmosfera terrestre. A rocha composta por uma mistura de carbonato de cálcio e 
argilas terrígenas chamaremos de marga. A transformação química posteposicional dos 
calcários  pode tranforma-los em dolomites por introdução  nos carbonatos do magnésio ou 
em fosfatos por introdução de P2O5 dos esquelotos e excrementos dos animais marinhos. 
 

4.2.3 Rochas metamórficas 
 


