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SÃO A 

MESMA COISA

ROCHAS

e

PEDRAS



Num modo de falar, podemos dizer que 

as pedras são bocados de rocha.



Apanhamos pedras do chão…



Mas quando estudamos, falamos quase 

sempre de rochas.

brecha

gnaisse

calcário granito



Chamamos rochedo a um grande 

afloramento de pedra e apelidamos de 

rochoso um terreno pedregoso.



Pedra é um nome antigo. Chegou-nos do grego pétra.

e é o modo mais popular de dizer 
rocha.



substituiu roca, termo bem mais antigo, anterior à           

presença aqui dos romanos e que caiu no esquecimento.

Rocha chegou-nos mais tarde, vinda do francês roche,



. 
.

Nós ainda dizemos: 

Cabo da Roca, 

enrocamento, 

derrocada.

enrocamento

derrocada



As rochas não são feitas pelas pessoas. 

São entidades naturais.

Não se esboroam nem se esfarelam. São coesas.
Não se amolgam nem se dobram. São rígidas.

Fazem mossa onde quer que batam. São duras.



As rochas são constituídas por 
um ou mais minerais. 

E o que é um mineral?



Em termos populares, mineral é o que se 
retira da terra por escavação.



No vocabulário científico, mineral é um elemento químico 
ou um composto, geralmente cristalino, gerado por um 

processo geológico. 

quartzo

feldspato

moscovite



e parece radicar na 

cultura céltica, vivida por 

um povo ao qual se deve 

a metalurgia do ferro.

Mineral vem de mina, nome vindo do francês 
mine, que significa escavação na terra,



Granito Sienito

Diorito Gabro



Basalto Riolito

Pomito Obsidiana



Calcário conquífero

Conglomerado

Calcário

Hulha

Brecha Gesso

Arenito Argilito Sal-gema



Mármore Gnaisse

Ardósia

Xisto luzente Anfibolito

Eclogito



As rochas foram e são 

essenciais ao Homem.



SÍLEX, a primeira 

matéria-prima.



BARRO,
a segunda matéria-prima



granito



granito

granito

calcário

mármore



calcário

granito granito

estrada romana

calçada portuguesa



minério de ferro

brita



calcário, a pedra de cal. 



Quartzo: na areia, no 
quartzito, no sílex.

Indústria e arte do vidro



Bauxito

Metalurgia do alumínio



arenito

ardósia



Um sem número de rochas e 

minerais na base destas indústrias.



Um sem número de rochas e minerais na base 
destas indústrias.



crisoprásio lápis lazúli jaspe



Pigmentos minerais, 

da pré-história à actualidade.



Do sílex das primeiras armas ao mineral de onde se extrai o 

urânio usado para fazer bombas atómicas, as rochas foram e 
são uma constante na tenebrosa indústria da guerra. 

Hiroshima, 1945



No seu imenso engenho, o 

homem retirou das pedras

todas as matérias-primas com 

que fez o progresso, em paz, 

mas também, a guerra. 
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