


 Brasil: um dos países com maior 

quantidade de minerais 

 

 Jazidas: localizadas em áreas de escudos 

cristalinos e bacias sedimentares 

 

 Jazidas de minério de ferro localizadas em 

terrenos pré-cambrianos 

 





 Vários tipos:  

› Hematita 

› Magnetita 

› Limonita 

› Siderita 

› Pirita 

 

 Magnetita: maior teor ferrífero – 72% 

 

 



 Quadrilátero ferrífero: 

 
› Região central de MG 

› Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e 
Congonhas 

› Cerca de 70% destina-se à exportação 

› Exploração é feita por várias empresas com 
destaque para a CV (Companhia Vale S.A.) 

› Estrada de ferro Vitória-Minas: ligação com os 
portos de Tubarão e Vitória 

› Estrada de Ferro Central do Brasil: Vale do 
Paraopeba ao terminal de Sepetiba (RJ) 



 Serra dos Carajás (PA): 

 

› Localizada entre os Vales do Rio Xingu e 

Tocantins 

› Uma das mais importantes províncias 

minerais do mundo 

› Grande Carajás: base para um grande 

programa – PGC (Programa Grande 

Carajás) 

 



 Utilizado como mistura na fabricação do 

aço 

 

 Localizado na Serra Azul em Carajás, 

Maciço do Urucum (MS) e Serra do 

Navio (AP) – maior produtora 

 

 O abastecimento do mercado interno é 

deficiente 



 Boa resistência à corrosão 

 

 O país encontra-se em segundo lugar 

em reservas de cassiterita e quarto 

maior produtor 

 

 Principal áreas produtora - Rondônia 



 Pode ser encontrado em 3 principais 
grupos climáticos: Mediterrâneo, Tropical e 
Subtropical 

 

 A bauxita deve apresentar no mínimo 30% 
de alumina para tornar viável a produção 
de alumínio  

 

 O alumínio não é encontrado em estado 
puro na crosta terrestre – sua obtenção 
depende de etapas de processamento 



 O  Brasil possui a terceira maior reserva 

de Bauxita, encontrada principalmente 

na Região Norte 

 

 Vale do Rio Trombetas – PA (município 

de Oriximiná (70% da produção 

nacional) 

 

 



 Utilizado na produção de ligas e 

fundamental na produção de 

condutores elétricos 

 

 A BA responde pela maior parte da 

produção nacional seguida pelo RS 



 Mineral resistente à altas temperaturas e 

utilizado na produção de ligas especiais 

 

 O Brasil possui as maiores reservas 

mundiais  

 

 Produção concentra-se em MG (Araxá) 



 É encontrado em muitas partes do mundo, 

mais precisamente nas regiões de aluviões 

e rochas ígneas 

 

 No Brasil, o ouro costuma ser encontrado às 

reservas de quartzo  

 

 Principais reservas: PA (Serra Pelada), RR 

(Reserva dos Ianomamis), MG e RO 





 Formado por uma mistura de hidrocarbonetos 

 

 É encontrado nos poros das rochas 
armazenadoras como o arenito, 
predominante no Brasil 

 

 Derivados: óleo diesel, querosene, gasolina e 
gás liquefeito  

 

 Também possibilita a produção de solventes, 
borrachas sintéticas, fertilizantes, plastificantes, 
etc.  

 

 



 Principais áreas produtoras:  

 
› Bacia de Campos (RJ) 

› Bacia da Bahia, Sergipe e Alagoas 

› Bacia do Recôncavo Baiano (importante área 
produtora no continente) 

› Bacia do Nordeste e Alagoas 

› Bacia do Amazonas 

› Bacia de Santos (pré-sal) 

› Bacia do RN 

› Bacia do ES 

 



 Origem das reservas remonta o período 
carbonífero com o soterramento e posterior 
decomposição de reservas florestais 

 

 No país as maiores reservas são 
encontradas na região Sul  

 

 Carvão de baixa qualidade 

 

 A maior parte é utilizado nas Usinas 
Termelétricas 

 



 É uma espécie de Rocha Sedimentar na 

qual se extrai óleo 

 

 Quando aquecido se transforma em 

betume, daí são obtidos enxofre e 

querosene 

 

 Vale do Paraíba e região de São Mateus 

do Sul (PR) 



 Destina-se essencialmente ao mercado 
interno  

 

 Matéria-prima fundamental para a 
indústria química e de fertilizantes 

 

 Maior produção nacional: RN 
› Condições favoráveis: elevada salinidade 

das águas, clima quente  e seco, ventos 
constantes e regulares, etc.   


