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Processos: 
1. intrusão subvulcânica

emergindo através de outra 
pré-existente

2. Xenólito
3. metamorfismo de contacto
4. sobre-elevação da superfície 

devida à intrusão de um 
lacólito subsuperficial.

Visão esquemática das estruturas e processos associados à formação e movimento dos magmas. 

Estruturas: 
A. câmara magmática ativa
B. diques magmáticos 

arrefecidos
C. lacólito emergente
D. Pegmatito
E. soleiras magmáticas 

emergentes e solidificadas
F. estratovulcão. 
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Diminuição 
da  pressão

fusãoAumento da 
temperatura

Água

Em regiões tectonicamente ativas, o aumento 
de temperatura com a profundidade é muito 
rápido o que favorece a formação de magmas.

Se a temperatura se mantiver e a pressão 
diminuir, os materiais fundem. 

Também a descompressão dos materiais que 
ascendem se traduz na fusão dos mesmos.

Quando os materiais são hidratados, a temperatura de fusão da 
rocha baixa. Assim, os materiais fundem a uma temperatura  
inferior àquela que fundiria num ambiente anidro (sem água).
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Tipos de Magmas
Basálticos Andesíticos Riolíticos

Pouca  SiO2 (50%)
Poucos gases dissolvidos
Origem a partir da fusão 
de rochas do manto.

Quantidade média de SiO2 
(60%)
Gases dissolvidos.
Origem na zonas de 
subducção a partir da fusão 
e mistura  de materiais das 
crustas afundadas.

Muita  SiO2 (70%)
Muitos gases dissolvidos
Origem a partir da fusão 
de rochas da crusta 
continental.

Composição 

Química
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Tipos de Magmas
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são expelidos principalmente ao longo dos riftes e 
dos pontos quentes;

originam-se a partir das rochas do manto;

ao nível dos riftes, a subida dos magmas 
relaciona-se com correntes ascendentes de 
materiais provenientes do manto;

o peridotito tem uma composição semelhante à do 
basalto, mas mais rica em minerais ferromagnesianos;

nos pontos quentes, ascendem plumas 
quentes oriundas do manto profundo, 
mesmo da zona de separação entre o 
manto e o núcleo terrestre; são fontes 
de magma responsáveis pela extrusão 
de grandes quantidades de basalto, 
podendo constituir ilhas como as do 
Hawai.

Fusão dos minerais 
ferromagnesianos
do peridotito do 

manto

Ascensão do 
magma a 

temperaturas 
elevadas

Intrusão de um 
magma de 

composição 
basáltica
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Tipos de Magmas
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nestas regiões, os referidos magmas são 
gerados por subducção de uma placa 
oceânica sob uma placa continental.

formam-se em especial nas zonas de subducção;

relacionam-se com zonas altamente vulcânicas, 
tais como os Andes, América do Sul e Alasca;

a água a temperaturas elevadas e sob pressões 
variáveis facilita a fusão dos materiais, 
originando magmas com composições diversas.

a composição destes magmas depende da 
quantidade e da qualidade do material do 
fundo oceânico subductado; 

este material inclui água, sedimentos e uma 
mistura com origem, quer na crosta oceânica, 
quer na crosta continental;
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Tipos de Magmas

estes magmas tendem a ser muito ricos em 
gases, resultando da fusão das rochas da crosta 
continental ricas em água e dióxido de carbono;

formam-se a partir da fusão parcial das
rochas constituintes da crosta continental;
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durante a fusão das rochas continentais,
os gases concentram-se no magma;

a presença de água faz baixar o ponto de
fusão dos minerais, no entanto, a baixas
pressões, esse efeito deixa de se verificar,
isto é, em zonas próximas da superfície.
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Tipos de Magmas

Magma basáltico Magma andesítico Magma riolítico

Origem Manto
Crosta oceânica
Crosta continental

Crosta continental

Características

Magma fluido
Pobre em sílica (45%-
55%)
Temperatura:  
1000 oC - 1200 oC

Magma pouco viscoso
Riqueza média em 
sílica (55%-65%)
Temperatura: 
800 oC - 1000 oC

Magma viscoso
Rico em sílica (65%-
75%)
Temperatura: 
650 oC - 800 oC

Rochas 
formadas

Gabro
Basalto

Diorito
Andesito

Granito
Riólito

Localização Zonas de riftes Zonas de fossas 
oceânicas

Zonas de colisão de 
placas continentais
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Rochas magmáticas: formação de minerais

Todos os minerais têm textura cristalina;

A formação e o desenvolvimento de cristais 
implicam determinadas condições do meio;

- a agitação do meio em que se encontram;

- o tempo;

- o espaço disponível;

- a temperatura.

Consolidação 
do Magma

Formação de 
Minerais

Sequência de condensação dos 
cristais na câmara magmática à 
medida que o magma arrefece
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Os principais fatores externos que condicionam a cristalização são:



Rochas magmáticas: formação de minerais

Temperatura
Séries de  Reacções de Bowen

(Série Descontínua)                          (Série Contínua)
Rochas

Magmáticas

Peridotito

Basalto
Gabro

Andesito
Diorito

Feldspato K
Moscovite (Mica)

Quartzo

Riólito
Granito
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Alta temperatura

Baixa temperatura

1200ºC

750ºC

Ca

Na

Anortite

Albite

- Sio2

+ Sio2

Consolidação do Magma Formação de Minerais
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Aprendizagens Essenciais (conhecimentos, capacidades e atitudes)

O aluno deve ficar capaz de:

• Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas 
magmáticas com base nas suas condições de génese.  

• Relacionar a diferenciação magmática e cristalização 
fracionada com a textura e composição de rochas 
magmáticas.
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