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Vulcão, o que é isso 

na sua boca? 



 

 

Cachorrinho esperto, 

você achou um MAPA 

DO TESOURO! 

Confira o mapa 
ao final! 



 

 

 

Vulcão, vamos chamar o 

papai e a mamãe para eles 

nos ajudarem a encontrar 

esses tesouros! 

 

 

AU! AU! 
AU! 



 

 

Mamãe, 
todas as rochas 

são iguais?! 

 

 

Não filha, 
existem 3 tipos 

de rochas. 

 

 

Rochas ígneas, 
Rochas Sedimentares e 
Rochas Metamórficas, 

filha. 



 

A Pedra da Galinha Choca é um importante 
monumento geológico do estado do Ceará, 

localizado no município de Quixadá. Ele 
recebeu este nome devido a sua curiosa 

forma. A região é bastante conhecida pela 
beleza das suas formações rochosas 

graníticas. 

 

 

Filha, as rochas ígneas são as 
formadas pela lava de um vulcão, 
como o basalto, ou pelo magma 

que fica preso no interior da crosta 
terrestre, como os granitos. 

 

 

Olha, mamãe! 
Parece mesmo 
uma galinha! 



 

A Chapada do Araripe é uma grande elevação 
de rochas sedimentares. Ela é plana como uma 
mesa e rica em recursos minerais e fósseis. Lá 

são encontrados diversos fósseis de peixes, 
pterossauros, moluscos, crustáceos, troncos e 

folhas de árvores, entre outros registros 
fossilíferos. 

 

 

 

As rochas sedimentares 
São aquelas formadas pela 
deposição dos sedimentos, 

como os arenitos e os calcários. 



 

 

As rochas metamórficas são aquelas 
formadas pela transformação de outras 
rochas, devido a elevadas temperatura 

e pressão, como os quartzitos. 

Um dos cartões postais do Ceará mais 
visitados por turistas é a famosa 

Pedra Furada localizada na praia de 
Jericoacoara. Trata-se de um 

quartzito a beira mar, com uma fenda 
ao meio, que ao pôr do sol gera uma 

bela paisagem. 
 

 

 

Que lugar 
lindo, mamãe! 



 

 

 

 

Calma, vulcão! As gemas 
são as pedras preciosas. 
Não é a gema do ovo! 

 

 

Vulcão, você 
só pensa em 

comida! 

 

Filha, no Ceará também 
existem diferentes tipos 

de minérios.   

 

Tem metais, tem 
rochas e minerais 

industriais, tem mi-
nerais energéticos      
e tem também as 

gemas. 



 

 

As pedras preciosas, ou gemas, são extraídas de 
pegmatitos, que é uma rocha ígnea, cujos minerais 
são maiores que 2 centímetros. As gemas são tão 

belas, por isso são utilizadas em joias. No Ceará são 
encontrados muitos cristais de diversas cores. 

O berilo quando verde 
chamamos de esmeralda, 
e quando azul chamamos 

de água marinha. 

O quartzo incolor se chama 
cristal de rocha e o lilás ou 
roxo se chama ametista. 

As turmalinas são 
principalmente 

verdes ou pretas. 



 

 

Os metais mais procurados no Ceará são o 
Ferro, o manganês, o cobre e o ouro. Você 

sabe para que eles servem, filha? 

A principal utilidade do ferro é na 
produção do aço, que tem muitas 

funcionalidades, como na fabricação 
de máquinas e ferragens em geral. 

O manganês é usado 
na produção de pilhas 

e fertilizantes. 

O cobre é muito utilizado 
na produção de materiais 

condutores de eletrici-
dade, como fios e cabos 

elétricos. 

O Ouro é utilizado em 
peças de joalharia e como 

moeda de valor. 



 

 

As rochas e minerais industriais são todos os não-metais 
usados como matéria prima em processos industriais. No 

Ceará tem muitos desses bens minerais. Veja filha... 

A areia, a argila, a brita e as 
rochas ornamentais são muito 
usadas na construção de casas, 

prédios e estradas. 

O calcário, o mármore e a gipsita 
são bastante aplicados na fabricação 
do cimento e de corretivos de solos. 

A grafita é usada na 
produção de lápis e 

baterias. 

A magnesita é largamente 
usada pela indústria 

farmacêutica e na fabri-
cação de materiais refra-
tário capazes de suportar 

altas temperaturas. 

A barita é usada princi-
palmente nas indústrias do 

petróleo, de tintas e de papel. 



 

 

Vulcão, os minerais 
energéticos são aqueles 

usados para produzir 
energia. No Ceará a energia 

é extraída não só dos 
minerais, mas também do 
sol, da água e dos ventos. 

Certo, papai? 

A mina de Itataia, localizada no 
Ceará é a maior mina de urânio 

do Brasil. O urânio é radioativo e 
por isso oferece riscos à saúde. 

 

A energia solar é proveniente da 
luz e do calor do Sol. O mineral 

quartzo é usado na fabricação dos 
painéis que captam a luz do sol. 

A energia eólica é gerada a partir 
da força dos ventos.  É comum 

avistarmos usinas eólicas na orla 
marítima do Ceará. 

A energia hidrelétrica é aquela 
obtida pela força das águas de um 

rio. No Brasil, a maior parte da 
energia elétrica é proveniente de 

usinas hidrelétricas. 

 

 

AU! 



 

 

 

Filha, sabia que a partir dos recursos minerais, 
o estado do Ceará arrecada impostos que são 
revestidos em educação, saúde, infraestrutura 

e outros benefícios públicos? 

 

 

Nossa, papai! Então os miné-
rios são muito importantes. 

Adorei nossa caça ao tesouro! 
 

 

 

 

Sim, filha, eles 
são. Que bom 

que você gostou 
da nossa aven-

tura! Mas agora 
está na hora de 

ir para casa. 



 

 

 

Vulcão, eu quero ser 
geóloga, igual ao 
papai e a mamãe! 

Fim! 
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Vamos colorir! 

 



 

 

Clique aqui para conhecer o MAPA DO TESOURO do Estado do Ceará 
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