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EMENTA 

 

Objetivo: 

A disciplina apresenta uma visão integrada dos minerais dentro do contexto evolutivo do 

Planeta Terra, desde as fases primordiais até a configuração geológica atual. Serão abordados 

temas que vão desde a evolução do sistema solar, a proveniência estelar de elementos chave 

(ex. Au, U), além de discussões sobre a origem, estrutura interna e evolução da Terra. Parte 

das aulas focarão o desafio mineralógico de rochas geradas a grande profundidades e 

pressões pelos magmas e/ou metamorfismo, estabelecendo comparações com minerais e 

rochas formados pelo intemperismo. Finalmente será apresentada uma abordagem sobre os 

efeitos e consequências da Tectônica de Placas e migração de continentes na formação de 

depósitos minerais.  

 

Temas: 

1.1 Origem e evolução do Sistema Solar. 

1.2 A Terra primordial e os ingredientes perdidos. 

1.3 O ouro e o urânio que provêm das estrelas. 

1.4 Origem e estrutura interna da Terra: teorias, constatações e desafios para a ciência. 

1.5 Crosta, Manto e Núcleo: as chaves e significados da composição e abundancia de elementos. 

1.6 A propagação de ondas vs. os segredos do interior da Terra. 

1.7 A complexa evolução da Crosta vs. como evoluíram os minerais. A geoquímica mineral. 

1.8 O tempo geológico e os eventos que marcaram o planeta. O grande evento de oxidação vs a 

diversificação dos minerais.  

1.9 A determinação da idade dos minerais e das rochas. Geocronologia e isótopos. 
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2.0 Mineralogia vs. Cristalografia, classificações e métodos de estudo. 

2.1 Rochas magmáticas: a fantástica viagem mineralógica aos vulcões e granitos. 

2.2 Rochas Sedimentares: das areias e mares antigos, aos aquíferos gigantes do presente. 

2.3 Rochas Metamórficas: as pressões e temperaturas que transformam minerais. 

2.4 Os processos que deformam a litosfera: falhas e dobras. 

2.5 Tectônica de Placas: a teoria que mudou o entendimento do planeta Terra. 

2.6 Do Havaí até Poços de Caldas: as plumas mantélicas e hot spots. 

2.7 As correntes de convecção e o movimento dos continentes. Constatações e questionamentos. 

2.8 A origem e composição dos minerais nas rochas das cordilheiras abissais oceânicas.    

2.9 A subducção de placas: todo que sobe, desce. Consequências e aplicações na mineralogia.  

3.0 Placas Tectônicas vs. a origem das jazidas minerais, incluindo ouro e urânio. 

3.1 Continentes perdidos e a origem geológica do Brasil. 

3.2 Humboldt, Darwin, Bonifácio, Eschwege e Wegener: dos desafios mineralógicos ao alto preço da 

inovação nas ciências. 

3.3 Aula de Campo no Quadrilátero Ferrífero 
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