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Recursos Minerais: o que são?
 

Recursos Minerais

Energéticos 
 

 
 

 

Não Metálicos Metálicos 

Rochas Ornamentais 

 Exemplos: calcário, mármore, 
granito, …
 

Rochas e Minerais Industriais 

 
Exemplos: areia, argila, quartzo, … 

 

Como foram utilizados ao longo do tempo?

Substâncias naturais formadas 
por processos geológicos que, 
ocorrendo na crosta terrestre 
com uma concentração superior à
média, podem ser economicamente 
exploráveis.

Recursos minerais utilizados 
para a produção de energia 

eléctrica, calorífica ou mecânica.

Exemplos: petróleo, carvão, 
gás, urânio.

Estes recursos, também designados 
por minerais e rochas industriais, 

constituem um grupo muito diversificado, 
incluindo minerais e rochas que são 

principalmente utilizados na construção 
civil e em processos industriais de natureza 

muito diversa.

Recursos minerais explorados para 
a obtenção de um determinado 
elemento metálico que faz parte 

da sua constituição.

Exemplos de metais: ouro, prata,
cobre, alumínio, ferro, …

A utilização dos recursos minerais pelo Homem é quase tão antiga como a sua própria 
existência. Os recursos minerais estiveram tão intimamente relacionados com a evolução do 
Homem que os grandes períodos dos primórdios da História devem as suas designações a este 
tipo de recursos: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Idade do Cobre, Idade do Bronze, Idade do 
Ferro. As grandes inovações tecnológicas da História da Humanidade foram e continuam a ser 
baseadas na utilização dos recursos minerais.

Armas Idade do Ferro

Moedas romanas
Armaduras Idade Média

Máquina a vapor



Os Recursos Minerais... no nosso mundo!

Minerais 
Industriais
Minerais 

Industriais

Agricultura, horticultura

calcário, dolomito, 
areia, sal, sílica, 
potassa

Agricultura, horticultura

calcário, dolomito, 
areia, sal, sílica, 
potassa

Indústria
química

sal, calcário, sílica, 
dolomito, fluorite, 
areia

Indústria
química

sal, calcário, sílica, 
dolomito, fluorite, 
areia

Tintas

calcário, dolomito, 
areia, sílica, sal

Tintas

calcário, dolomito, 
areia, sílica, sal

Construção

calcário, argila, gesso

Construção

calcário, argila, gesso

Indústria cerâmica

argilas, caulinos, areias 
siliciosas, dolomito

Indústria cerâmica

argilas, caulinos, areias 
siliciosas, dolomito

Indústria metalúrgica e 
siderurgia

areias siliciosas, 
argilas especiais, 
ferro, manganês

Indústria metalúrgica e 
siderurgia

areias siliciosas, 
argilas especiais, 
ferro, manganês

Indústria vidreira

areias siliciosas, 
calcário, dolomito

Indústria vidreira

areias siliciosas, 
calcário, dolomito

titânio, platina,
argilas especiais 

Indústria das próteses

titânio, platina,
argilas especiais 

Indústria das próteses

talco, potássio, 
argila, lítio, ouro

Indústria farmacêutica
e cosmética 

talco, potássio, 
argila, lítio, ouro

Indústria farmacêutica
e cosmética 

Energias Renováveis

silício, índio, 
estanho, cobre, 
ferro

Energias Renováveis

silício, índio, 
estanho, cobre, 
ferro

Os Recursos Minerais... no interior da nossa casa!

 areia, argila, feldspatos

 calcário, gesso

 talco

cobre, zinco, alumínio, 
chumbo 

 volfrâmioquartzo, calcário, 
alumínio

argila, quartzo, feldspato, areia

argila, 
quartzo, 
feldspato, 
areia

Ferro, alumínio, 
cobre, 
derivados do 
petróleo, gás 
natural

quartzo

ferro, alumínio, cobre, derivados 
do petróleo, gás natural

alumínio, platina, níquel, derivados 
do petróleo, gás natural

ferro, níquel 
crómio

argila, quartzo, feldspatos, 
calcário, areia areia, quartzo, 

feldspatos 

ferro, níquel, 
crómio 

cobre, estanho, chumbo, alumínio, ferro, 
crómio, níquel, quartzo, areia, derivados 
do petróleo, gás natural

 prata  volfrâmio

alumínio, cobre, 
zinco

 argila

calcário, gesso

calcário, gesso alumínio

cobre, ferro,
estanho, 
chumbo, 
alumínio, 
crómio, níquel, 
ouro, prata, 
quartzo, 
derivados do petróleo, 
gás natural

quartzo, areia, ferro, crómio,
níquel, estanho, alumínio, cobre, 
derivados do petróleo, gás natural

 alumínio alumínio

 alumínio

calcário, gesso

ferro, crómio,
níquel, alumínio, titânio  carbono

cobre, estanho, 
chumbo, alumínio, 
quartzo, ferro, 
derivados do 
petróleo, gás natural



Os Recursos Minerais em Portugal 



Como se procuram os recursos minerais?
A procura dos recursos minerais é feita utilizando os chamados métodos de prospecção. Esta 
prospecção pode ser realizada de várias formas, procurando saber directa ou indirectamente 
como é o terreno em profundidade e, assim, identificar e avaliar a existência de recursos 
minerais no sub-solo.

Prospecção à bateia

Recolha de solos e 
sedimentos de 
linhas de água 

Análises 
laboratoriais 

Carta geoquímica 

Prospecção mecânica 
para pesquisa de água ou 
de recursos minerais 

Prospecção 
mecânica no 
mar 

A prospecção mecânica é feita por sondagens que perfuram o terreno até profundidades 
que podem atingir várias centenas de metros no caso da prospecção mineira ou atingir até 
vários quilómetros, no caso das sondagens para pesquisa de petróleo. As sondagens podem 
ser destrutivas ou preservar os testemunhos de rocha (as chamadas “carotes”), que são 
então estudados em detalhe por geólogos. As sondas podem perfurar o terreno à rotação ou 
à percussão, caso em que os testemunhos das sondagens poderão vir mais ou menos 
danificados.

Prospecção mecânica

Prospecção geoquímica

Prospecção geofísica

Diagrafias - 

ob

 registos contínuos 
efectuados ao longo de sondagens 
mecânicas que permitem ter 
informações das propriedades das 
fo rmações  geo lóg icas  que  a  
sondagem atravessa. Esses registos 
são feitos com sondas, que medem 
simultaneamente vários parâmetros. A 
interpretação final consiste na análise 
do cruzamento dos dados de todas as 
diagrafias feitas numa sondagem.

Prospecção sísmica 
- 

.  

 criação de sismos 
muito pequenos  para 
ter informação do 
interior da terra a 
partir do modo como 
as ondas sísmicas se 
p r o p a g a m  e m  
profundidade

Prospecção magnética - e
 

identificar a
e as 

 med  o 
campo magnético  da Terra para

  estruturas geológic s 
 propriedades magnéticas.

Prospecção eléctrica - para
 sua e eléctrica.

introdução de corrente eléctrica no solo   
ver de que forma este reage através de  resistividad

Prospecção gravimétrica - 
mede as 

o solo devidas  às
.  

variações da aceleração 
da gravidade n    
estruturas geológicas  

Prospecção

Geofísica Geoquímica
  Mecânica
(sondagens)

Sísmica

Gravimetria

Eléctrica

Magnética

Diagrafias

Bateia

Sedimentos

Solos

Rochas

Água

Minerais

Petróleo



Como se extraem os recursos minerais?
 

Rocha Industrial 
Minérios Metálicos

Minerais Energéticos

Métodos de 
Extracção

Exploração 
a Céu Aberto 

Exploração 
em Subterrâneo

Rocha 
Ornamental

Rocha 
Ornamental

Minérios Metálicos
Minerais Energéticos

Rocha Industrial 
Minérios Metálicos

Minerais Energéticos

Métodos de 
Extracção

Exploração 
a Céu Aberto 

Exploração 
em Subterrâneo

Rocha 
Ornamental

Rocha 
Ornamental

Minérios Metálicos
Minerais Energéticos

Pedreira de rocha ornamental no Anticlinal de Estremoz

Pedreira de calcário industrial na Região do Algarve

Mina de sal-gema na Região do Algarve 

Mina de volfrâmio na Panasqueira

Mina de cobre e ouro em Espanha



Património Geomineiro

Mina de São Domingos

A Mina de São Domingos, localizada 
no Alentejo, constitui um exemplo de 
uma exploração mineira (iniciada no 
tempo dos Romanos) onde está em 
curso um processo de recuperação 
ambiental e de valorização da área 
como Património Geomineiro.

Recuperação Ambiental
Quando se inicia a extracção de um recurso mineral numa dada área deve existir, logo à 
partida, um plano de recuperação ambiental da área, que tem de incluir aspectos como a 
descontaminação de solos e águas e florestação

Recuperação ambiental de antigos
areeiros para uso agrícola, no Algarve

As explorações minerais antigas podem também ser valorizadas como Património Geomineiro, 
integrando aspectos importantes de património natural (na área das Geociências) e de 
património edificado (arqueologia industrial).
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