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Estudo para Geologia 

A Terra e os seus subsistemas em interação 

Geologia – é a ciência que estuda a composição, estrutura e 

dinâmica da Terra, assim como os seus recursos e a prevenção de zonas de 

risco geológicas. 

Sistema – é um conjunto de elementos que interagem entre si de 

modo a manterem um todo equilíbrio. 

 Aberto – é aquele em que ocorrem trocas de matéria e 

energia com o exterior. Ex: floresta, mar, deserto… 

 Fechado – é aquele em que há trocas de energia com o 

exterior mas não de matéria. Ex: Terra 

 Isolado – é aquele que não troca matéria nem energia com o 

exterior. 

O facto do sistema Terra ser considerado fechado tem três 

implicações: 

 A quantidade de matéria neste sistema é finita e limitada; o 

que significa que os recursos naturais do nosso planeta são 

tudo o que temos na actualidade e no futuro. 

 Os materiais poluentes resultantes da actividade humana 

acumulam-se no interior do sistema com consequências 

potencialmente danosas. 

 Quando ocorrem alterações num dos subsistemas da Terra, as 

consequências dessas alterações poderão afectar os outros 

subsistemas pois estes são abertos, dinâmicos e 

interdependentes uns dos outros. 

 

Subsistemas da Terra: 

 Hidrosfera* 

 Atmosfera* 

 Geosfera* 

 Biosfera* 
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Interações entre sistemas: 

 Atmosfera/Hidrosfera – Atmosfera e hidrosfera estão ligadas 

por parte do ciclo hidrológico, nomeadamente devido à 

evaporação da água da superfície terrestre e pela queda de 

chuva ou neve. 

 Atmosfera/Geosfera – As erupções vulcânicas libertam vapor 

de água para a atmosfera, assim como gases ricos em 

enxofre, dióxido de carbono e poeiras que influenciam a 

quantidade de luz que atinge o planeta e que afecta o grau 

de evaporação e queda de chuva, que por sua vez, afecta o 

grau de meteorização e erosão dos solos. Podem também ser 

influenciados os mecanismos de meteorização e erosão das 

rochas. 

 Hidrosfera/Geosfera – Hidrosfera e Geosfera estão 

relacionados também pelo ciclo hidrológico, uma vez que a 

água da chuva, rios, lagos, águas subterrâneas, oceanos e 

glaciares estão em contacto com a Geosfera. É de realçar o 

enorme efeito químico e físico da água, como agente de 

meteorização e de erosão nas paisagens. A composição 

química da água está também dependente do tipo de solo ou 

rocha com que contacta. 

 Atmosfera/Biosfera – Baixa concentração de CO2 na 

atmosfera, e uma maior concentração de O2, devido a um 

excesso na fotossíntese.  

 Hidrosfera/Biosfera – Os seres vivos são constituídos em 

grande parte por água e estão dependentes dela para 

sobreviverem. As planetas, em grandes áreas como florestas 

tropicais, influenciam gradualmente a quantidade de vapor de 

água que vai até à atmosfera por transpiração, influenciando 

por sua vez a precipitação. 

 Geosfera/Biosfera – Os seres vivos são agentes de 

meteorização química e física. As plantas devido ao 

crescimento das raízes e a substâncias químicas produzidas 

conseguem alterar os minerais das rochas. 
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Rochas 

 As rochas são constituídas por agregados de minerais distintos e 

resultam de processos físicos e químicos descritos no ciclo litológico. 

Classificam-se segundo a sua origem em três tipos: 

 Sedimentares 

 Magmáticas 

 Metamórficas 

Rochas sedimentares 

São aquelas que se formam à superfície da Terra a partir de outras 

rochas ou materiais originados pelos seres vivos. 

Sedimentogénese – Conjunto de processos que intervêm na formação 

de sedimentos (meteorização). Inclui a formação de materiais a partir de 

rochas preexistentes ou de restos de seres vivos, o seu transporte e a sua 

deposição. 

Podem existir vários tipos de sedimentos como: 

 Sedimentos biogenéticos – Restos de seres vivos (Ossos, 

conchas, …) 

 Sedimentos de origem química – Resultantes da precipitação 

de substâncias dissolvidas na água. 

 Sedimentos detríticos (clastos) – Provenientes da alteração de 

outras rochas. 

Meteorização é a alteração física e química de uma rocha por acção 

dos agentes de meteorização à superfície da Terra. 

Pode ser: 

 Física – Desagregação mecânica das rochas. 

 Química – Transformação dos minerais noutros, mais estáveis 

face às novas condições em que se encontram. 

Agentes de transporte: gelo dos glaciares, vento, torrentes, rios, 

lagos, águas subterrâneas e marés. 

Erosão – remoção do material alterado da rocha original. 
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Sedimentação – ocorre quando o agente transportador perde a 

energia e os materiais transportados ficam depositados (sedimentos). A 

deposição dá-se geralmente em camadas sobrepostas (estratos), 

horizontais e paralelas, sobretudo quando ocorre em ambientes aquáticos. 

Diagénese – é um conjunto de processos físicos e químicos que 

transforma os sedimentos soltos em rochas sedimentares consolidadas. Dela 

faz parte a compactação e a cimentação. 

Compactação – Compressão dos sedimentos pelas camadas 

superiores que sobre eles se foram depositando, com consequente expulsão 

de água e diminuição do seu volume. 

Cimentação – Preenchimento dos espaços entre os sedimentos por novos 

minerais que resultam da precipitação de substancias químicas dissolvidas 

na água. Esses materiais formam um cimento que liga as partículas, 

formando uma rocha consolidada.  

Rochas magmáticas 

São aquelas que se formam a partir da solidificação do magma, em 

profundidade ou à superfície. 

Podem ser geradas rochas intrusivas ou plutónicas, se o magma 

consolida em profundidade, ou rochas extrusivas ou vulcânicas, se o magma 

consolida à superfície. 

Rochas metamórficas 

Processo da dinâmica interna, através do qual qualquer tipo de 

rocha experimenta um conjunto de transformações mineralógicas estruturais, 

mantendo-se, no estado sólido sob a influencia de factores de 

metamorfismo como tensões e elevadas temperaturas. 

Metamorfismo 

 Processo muito lento. 

 Ocorre em profundidade entre os 10 e os 30 km. 

 Está associado a contextos tectónicos como zonas de 

subducção e formação de cadeias montanhosas. 

 Insere-se, em regra, num estado de deformação dúctil do 

material rochoso. 
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Tipos de metamorfismo: 

 Metamorfismo regional –  é aquele que ocorre em vastas 

áreas e está associado aos limites convergentes de placas e à 

formação de cadeias montanhosas. 

 Metamorfismo de contacto – é um tipo de metamorfismo que 

ocorre nas proximidades das câmaras magmáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foliação – é uma característica das rochas metamórficas em que 

devido à acção da pressão, os minerais ficam orientados segundo 

determinados planos. 

Processos de datação 

Temos dois processos: 

 Datação relativa – idade de formações geológicas ou de 

certos acontecimentos, relativamente à idade de outras 

formações geológicas ou acontecimentos (fosseis). 
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 Datação absoluta – idade das formações geológicas ou de 

certos acontecimentos referida em variações numéricas 

(isótopos radioactivos). 

Datação absoluta 

Isótopos radioactivos – os radioisótopos são espécies químicas com 

tendência para emitir partículas de radiação a partir dos seus núcleos 

instáveis – radioactividade. 

Quando um núcleo radioactivo se desintegra (isótopo-pai), esse 

processo origina um núcleo mais estável (isótopos-filho). A este processo 

chama-se decaimento radioactivo. 

A taxa de desintegração de um isótopo radioactivo é expressa 

através da semivida desse elemento. Uma semivida corresponde ao tempo 

necessário para que a massa atómica de determinado elemento instável 

seja reduzida para metade originando isótopos filho estáveis. 

A idade da rocha conta-se a partir do momento em que se inicia a 

desintegração do isótopo-pai. É expressa pelo número de semividas 

decorridas até ao momento. 

Princípios estereográficos (Datação relativa) 

Princípio da horizontalidade – os estratos depositam-se de forma 

horizontal. 

Principio da sobreposição de estratos – numa série de estratos, 

qualquer estrato é mais antigo do que o que está por cima e mais recente 

do que o estrato que está por baixo. 

Princípio da intrusão/intersecção – qualquer estrutura que intersecte 

outra é mais recente do que ela. Um filão intrusivo ou uma falha são mais 

recentes do que as rochas atravessadas ou fracturadas. 

Princípio da identidade paleontológica – os estratos que tenham os 

mesmos fósseis tem a mesma idade. 

Principio da inclusão – a rocha que apresenta um fragmento de outra 

rocha, é mais recente que a segunda. 
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Fósseis 

Fósseis – são restos, marcas ou vestígios de seres vivos que viveram 

no passado e ficaram preservados na rocha onde se encontram. 

Etapas de formação de um fóssil: 

1. Morte do ser vivo. 

2. Deposição de sedimentos sobre os seus restos mortais. 

3. Substituição da matéria orgânica (existente nos restos mortais) 

por matéria mineral. 

4. Após milhões de anos, e através dos desgastes das rochas, o 

fóssil fica novamente exposto á superfície. 

Condições que influenciam o processo de fossilização: 

 Existência de partes duras (ossos, dentes, carapaças) na 

constituição dos seres vivos – as partes moles são rapidamente 

decompostas; 

 Rapidez no soterramento dos restos mortais por sedimentos; 

 Tipo de sedimentos que cobrem os restos mortais (finos e 

impermeáveis); 

 Habitat (a fossilização ocorre mais frequentemente em 

ambientes aquáticos) – há maior protecção contra os agentes 

atmosféricos; 

 Condições ambientais: temperaturas e humidade baixas 

dificultam a decomposição. 

Fóssil de idade – é aquele que viveu um curto tempo na Terra mas 

teve uma grande distribuição geográfica. 

Fóssil de fácies – é aquele que viveu num habitat muito restrito, e 

estes fósseis caracterizam muito bem as condições ambientais onde os 

sedimentos se formaram.  
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Eras da Terra 

Pré-câmbrico 

 Formação da Terra. 

 Aparecimento da atmosfera. 

 Formação dos oceanos. 

 Aparecimento da vida (bactérias, autotróficas). 

 Aparecimento do Oxigénio e posteriormente a camada de 

Ozono. 

Era Paleozóica 

 Expansão da vida nos oceanos e de animais com partes duras. 

 Desenvolvimento dos peixes. 

 Colonização dos continentes, pelas plantas e pelos animais. 

 Aparecem os anfíbios e os répteis. 

 As trilobites viveram nesta era. 

Era Mesozóica 

 Aparecimento das aves. 

 Aparecimento, desenvolvimento e extinção dos dinossauros. 

 Aparecimento das primeiras plantas com flor. 

 As amonites viveram nesta era. 

Era Cenozóica 

 Desenvolvimento das aves. 

 Aparecimento do Homem. 

 Houveram várias glaciações nesta era. 
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A Terra, um planeta em mudança 

Argumentos que defendem a teoria de Wegener: 

 Morfológicos 

 Paleontológicos 

 Paleoclimáticos 

 Geológicos 

Morfológicos – Os continentes encaixam entre si como num puzzle. 

Paleontológicos – Fósseis da mesma espécie foram encontrados em 

locais que distam milhares de quilómetros e estão actualmente separados 

por oceano. 

Paleoclimáticos – Os sedimentos glaciares, que só se formam a altas 

altitudes e baixas temperaturas, foram encontrados em zonas como a 

África do Sul e a América do Sul. Isto indica que estes continentes já 

estiveram a latitudes próximas do pólo sul e que entretanto se afastaram. 

Geológicos – Rochas com a mesma idade, e de mesmo tipo, 

apresentam um registo fóssil semelhante. As rochas mais recentes destes 

dois continentes são constituídas por minerais diferentes e contêm fosseis de 

espécies distintas. 

Wegener apresentou a seguinte hipótese para explicar os 

movimentos dos continentes: 

 Os continentes movem-se na crosta terrestre como os 

icebergues se movem pelas camadas de gelo. 

 A crosta continental flutua sobre a crosta oceânica. 

 A força centrífuga da rotação da Terra, bem como a atracção 

Lua-Terra e a força das marés, são as responsáveis pelo 

movimento dos continentes. 

A astenosfera é material parcialmente fundido com comportamento 

plástico. 

As correntes de convecção existentes na astenosfera transmitem à 

litosfera a dinâmica responsável pela fragmentação em placas litosféricas. 

Os movimentos provocados pelas diferenças de temperatura da 

astenosfera estão na origem da deslocação das placas litosféricas. 
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Dados que apoiam a tectónica de placas 

1 – O estudo dos fundos oceânicos revela: 

 As rochas que constituem a litosfera são tanto mais jovens 

quanto mais próximas de encontram do rifte. 

 A crusta oceânica é muito mais recente que a crusta 

continental. 

2 – A estrutura interna da Terra sugere: 

 Que a litosfera, rígida, se movimenta sobre a astenosfera, 

zona com propriedades plásticas. 

Limites convergentes 

Verifica-se a destruição da placa litosférica que mergulha. 

Esta zona também é chamada de zona de subducção. 

Fenómenos geológicos importantes: 

 Vulcanismo 

 Sismicidade 

 Metamorfismo 

 Deformação das rochas 

Os limites convergentes localizam-se em: 

 Zonas de transição da crusta continental para a crusta 

oceânica (fossas) 

 Zonas de crusta oceânica (fossas) 

 Áreas continentais 

Oceânico – continental 

A placa oceânica mais densa mergulha sob a continental – 

subducção. 

O atrito gerado origina sismos profundos – até aos 700km. 
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Ocorre a fusão do material, formando-se magmas, que podem 

solidificar em profundidade ou originar fenómenos vulcânicos. 

 

Oceânico – Oceânico  

A placa que sofre subducção ao longo de uma fossa é a mais antiga, 

pois apresenta maior espessura de sedimentos. 

Pode formar-se um magma que originara fenómenos vulcânicos, ao 

longo de arcos vulcânicos. 

Continental – Continental 

Nenhuma das placas sofre subducção, pois são ambas pouco densas. 

Do choque resulta a formação de cadeias montanhosas, com 

dobramentos e levantamentos dos materiais que se encontravam no fundo 

oceânico. 

Limites divergentes 

As placas deslocam-se afastando-se uma da outra. 

Situam-se nas dorsais oceânicas. 

Zonas onde se gera crusta oceânica – expansão dos fundos 

oceânicos. 

As dorsais oceânicas são extensas montanhas, geralmente com um 

vale central – rifte. 

Nas dorsais oceânicas de construção rápida, como no pacifico, não 

existe o vale central. 

Limites conservativos 

Situam-se em falhas onde as placas litosféricas deslizam lateralmente 

uma em relação à outra sem acréscimo ou destruição de crusta. 

Estas falhas designam-se por falhas transformantes. 

Desenvolvem-se a partir das dorsais oceânicas, perpendicularmente 

a elas. 

 


