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Prefácio

A Terra é um planeta dinâmico, em contínua evolução no decorrer de seus 4,6 bilhões de 
anos de existência. Seu tamanho, formato e a distribuição geográfi ca de seus continentes e 
bacias oceânicas têm mudado ao longo do tempo, assim como sua atmosfera e sua biota. Por 
outro lado, uma consciência cada vez mais apurada da fragilidade do planeta e de como são 
interdependentes os seus vários sistemas têm norteado ações globais contra a poluição do meio 
ambiente e o cuidado com os recursos naturais da Terra, que são limitados e, em muitos casos, 
não-renováveis. Portanto, o estudo geológico é um dos mais importantes cursos de graduação 
que um estudante pode escolher.

Considerando esses aspectos, este livro – Fundamentos de Geologia – é um texto introdu-
tório para os cursos de Geologia ou Ciências da Terra em geral, e foi escrito tendo em mente 
os estudantes. Um dos problemas de qualquer curso introdutório de ciências da Terra é que os 
estudantes estão assoberbados por um montante de matérias que não parecem estar vinculadas 
a nenhum tema unifi cador, nem são relevantes para as suas futuras carreiras profi ssionais.

Assim, os objetivos deste livro são os de oferecer aos estudantes uma compreensão básica da 
geologia e seus processos e, principalmente, um entendimento de como a geologia se relaciona com 
a experiência humana, já que ela afeta não somente os indivíduos, mas toda a sociedade. Portanto, 
para dar aos estudantes uma visão geral do assunto e lhes permitir ver como os vários sistemas da 
Terra são inter-relacionados, apresentamos os principais temas do livro no primeiro capítulo. Tam-
bém entremeamos os aspectos econômicos e ambientais da geologia por todo o livro, em vez de 
tratar esses tópicos em capítulos separados. Dessa maneira, os estudantes podem ver, por meio 
de exemplos interessantes e relevantes, como a geologia causa impacto em nossas vidas.

ASPECTOS DA PRIMEIRA EDIÇÃO EM PORTUGUÊS

primeira edição em português é a versão da quarta edição norte-americana, que 
sofreu considerável atualização e revisão e traz um elevado nível de informações 
atuais e novas ilustrações. A partir dos comentários e sugestões dos revisores técni-

cos, incorporamos novos aspectos nesta edição, inclusive, exemplos brasileiros.
Em primeiro lugar, entre os novos aspectos estão as Conexões Culturais, que ajudam 

os estudantes, especialmente aqueles de outros ramos da ciência, a visualizar a interação da 
geologia com outras matérias do seu currículo. Para isso, contamos com a colaboração do 
Dr. E. Kirsten Peters, especialista em história e fi losofi a da ciência. Os tópicos das Conexões 

A
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Culturais incluem, por exemplo, a origem dos nomes dos minerais no mundo antigo; os anta-
gonismos que se desdobram quando o método científi co é expresso; o confl ito entre uma parte 
pequena, mas expressiva, da Igreja cristã e os geólogos a respeito da idade e da história da 
Terra, entre outros.

Esta edição também inclui atualizações em cada um de seus capítulos. O recente “tsu-
nami” no Oceano Índico, por exemplo, é discutido no texto. 

A nova redação e as atualizações feitas no texto, assim como a adição de novas ilustra-
ções, enriquecem esta edição, tornando-a mais fácil de ler e entender e, por conseguinte, uma 
ferramenta de ensino mais efetiva. 

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

teoria da tectônica de placas é o tema unificador da geologia e, também, deste livro. 
Essa teoria revolucionou a geologia ao fornecer uma perspectiva global da Terra, 
permitindo aos geólogos tratarem muitos fenômenos geológicos, aparentemente 

não relacionados entre si, como partes de um sistema planetário único. Por ser tão importante, 
a teoria da tectônica de placas é esmiuçada no Capítulo 2 e retomada, na maioria dos capítulos 
subseqüentes, sob a ótica do tema fundamental em curso.

Outro tema que permeia este livro é a complexidade e dinâmica do planeta, que tem 
mudado a face da Terra, constantemente, desde sua origem, há cerca de 4,6 bilhões de anos. 
Podemos entender melhor essa complexidade usando uma abordagem de sistemas no estudo 
da Terra. Como mencionado anteriormente, ampliamos a seção sobre os Sistemas Terrestres 
no Capítulo 1, e essa abordagem está enfatizada ao longo de todo o livro.

Por outro lado, organizamos informalmente os capítulos deste livro em várias categorias. 
O Capítulo 1, por exemplo, é uma introdução à geologia e aos sistemas geológicos da Terra, 
sua relevância para a experiência humana, a teoria da tectônica de placas, o ciclo das rochas, 
os períodos geológicos e o uniformitarismo, a origem do sistema solar e da Terra. O Capítulo 
2 trata da tectônica de placas, enquanto os Capítulos 3–8 examinam os materiais da Terra 
(minerais e rochas ígneas, sedimentares e metamórfi cas) e os processos geológicos associados 
a eles, incluindo o papel da tectônica de placas na origem e distribuição desses materiais na 
crosta terrestre. Os Capítulos 9 e 10 tratam dos tópicos relacionados ao interior da Terra, terre-
motos, deformação da crosta terrestre e formação das montanhas. Os Capítulos 11–16 cobrem 
os processos da superfície da Terra, e o Capítulo 17 discute os períodos geológicos, incluindo os 
vários métodos para datação geocronológica, e explica como as rochas são correlacionadas 
geologicamente. Os Capítulos 18 e 19 oferecem uma visão geral da história geológica da Terra 
e sua biota.

Acreditamos que esse ordenamento informal dos temas funcionará bem para a maioria 
dos estudantes de geologia e de ciências da Terra. Sabemos, entretanto, que muitos professo-
res podem preferir um ordenamento inteiramente diferente, dependendo da ênfase de cada 
um desses temas em seus cursos. No entanto, seja qual for a opção escolhida, os capítulos 
deste livro foram escritos de forma independente para que os interessados disponham deles na 
ordem que melhor se ajuste às suas necessidades.

A
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Entendendo 
a Terra: Uma 
Introdução à 
Geologia Física

1C A P Í T U L O 
O B J E T I V O S
Ao fi nal deste capítulo, você terá 
aprendido que:

1  A Terra é um sistema complexo 
e integrado;

2  A geologia é o estudo da Terra 
em todas as suas dimensões físi-
cas e biológicas;

3  A geologia não somente desem-
penha um papel importante na 
experiência humana, mas tam-
bém nos afeta como indivíduos 
e membros da sociedade;

4  O sistema solar e os planetas 
evoluíram de uma nuvem turbu-
lenta e giratória de material que 
circundava o Sol embrionário;

5  A Terra é um planeta dinâmico 
com três principais camadas 
concêntricas que podem se 
mover;

6  As teorias são baseadas no 
método científi co;

7  A teoria da tectônica de placas 
revolucionou a geologia;

8  O ciclo das rochas ilustra as 
inter-relações entre os processos 
internos e externos da Terra e 
mostra como e por que os três 
maiores grupos de rochas estão 
relacionados;

9  Uma avaliação do tempo geoló-
gico e o princípio do uniformita-
rismo são essenciais para entender 
a evolução da Terra e sua biota.
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2 FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA

Introdução
N

 1

este livro, enfocamos a Terra como um planeta dinâmico e complexo que vem sofrendo mudanças 
contínuas desde que se formou, há 4,6 bilhões de anos. Essas mudanças e as características atuais 

resultaram das interações entre os vários sistemas e ciclos internos e externos à Terra. A Terra é única entre os 
planetas do nosso sistema solar pelo fato de nela haver vida e oceanos de água, uma atmosfera hospitaleira e 
uma variedade de climas. A vida na Terra se deve a uma combinação de fatores, tais como a sua distância do Sol 
e a evolução de seu interior, crosta, oceanos e atmosfera. Por seu turno, os processos vitais, no decorrer do tempo, 
têm infl uenciado a evolução da atmosfera terrestre, oceanos e, em alguma medida, sua crosta. Esses fatores 
físicos e as mudanças que eles trazem também têm afetado a evolução da vida.

Se olharmos a Terra como um todo, podemos ver inúmeras interações ocorrendo entre seus vários compo-
nentes. Esses componentes não agem isoladamente, mas são interconectados. Quando uma parte do sistema 
muda, afeta as outras partes. O conceito de sistema torna mais fácil estudar um assunto tão complexo, tal como 
a Terra. Isso porque ele divide o todo em componentes menores, que podemos facilmente entender, sem perder 
de vista como os componentes se ajustam no todo.

Podemos apreciar melhor a complexidade da Terra pensando nela como um sistema. Um sistema é uma 
combinação de partes relacionadas que interagem de modo organizado (■ Figura 1.1). Informações, materiais e 
energia externos que penetram no sistema são os insumos (inputs), enquanto as informações, materiais e ener-
gia que deixam o sistema são os resultados (outputs). Um automóvel é um bom exemplo de sistema. Seus vários 
subsistemas incluem energia, transmissão, direção e freios. Esses sistemas são interconectados de tal forma que 
uma mudança em apenas um deles afeta os demais. O principal insumo no sistema do automóvel é a gasolina, 
e os seus resultados são o movimento, o calor e os poluentes.

Podemos examinar a Terra da mesma forma que examinamos um automóvel – isto é, como um sistema de 
componentes interconectados que interagem e afetam, de muitas maneiras, uns aos outros. Os principais subsis-
temas da Terra são atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, manto e núcleo (■ Figura 1.2). As interações complexas 
entre esses subsistemas resultam em um corpo dinamicamente mutável que troca matéria e energia e os recicla 
em diferentes formas (Tabela 1.1). O ciclo das rochas é um excelente exemplo disso. Ele ilustra como a interação 

entre os processos inter-
nos e externos da Terra 
reciclam os materiais ter-
restres para formar os três 
grandes grupos de rochas 
(ver ■  Figura 1.9).

Não devemos es- 
quecer também que os 
seres humanos são parte 
do sistema terrestre e só 
a nossa presença já é sufi -
ciente para afetar esse sis-
tema em alguma medida. 
Co n s e q ü e n te m e n te, 
devemos entender que 
as ações que executamos 
podem produzir mudan-
ças com efeitos de grande 
amplitude, dos quais 
podemos não estar cons-
cientes (ver Geofoco 1.1). 

■ Figura 1.1

Uma série de engrenagens pode ser utilizada para ilustrar como interagem os sistemas e pro-
cessos da Terra. Pistões e barras de direção representam fontes de energia ou mecanismos de 
direção, as grandes rodas dentadas representam importantes processos ou ciclos e as rodas 
dentadas pequenas representam processos ou relações de conexão. Polias são usadas para 
mostrar a relação com outros sistemas. Embora essas engrenagens sejam um meio útil de 
representar grafi camente um sistema, é necessário lembrar que os sistemas reais da Terra são 
bem mais complexos.

Conectando
relação ou 
processo

Conexões
com outros
sistemas

Fonte de energia 
ou mecanismo diretor

Processo 
ou ciclo 

principal 

Processos
e ciclos

em outros
sistemas
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■ Figura 1.2

Atmosfera, biosfera, hidrosfera, litosfera, manto e núcleo são os subsistemas da Terra. As interações entre esses subsistemas 
fazem da Terra um planeta dinâmico que vem evoluindo e mudando desde sua origem, há 4,6 bilhões de anos.

O QUE É GEOLOGIA?

que é a geologia e o que fazem os geólogos? Geologia, do grego geo e logos, é defi nida 
como o estudo da Terra. Em geral, é dividida em duas grandes áreas: geologia física e 
geologia histórica. A geologia física estuda os materiais da Terra, tais como os minerais 

e as rochas, bem como os processos que operam no interior da Terra e na sua superfície. A geologia 
histórica examina a origem e a evolução da Terra, seus continentes, oceanos, atmosfera e vida.

A geologia é uma matéria tão ampla que é subdividida em muitos campos diferentes ou 
especialidades. A Tabela 1.2 lista os muitos campos da geologia e sua relação com as ciências 
da astronomia, física, química e biologia.

Praticamente, cada aspecto da geologia apresenta alguma relevância econômica ou ambien-
tal. Muitos geólogos estão envolvidos na pesquisa de recursos minerais e energéticos, usando seu 
conhecimento especializado para localizar os recursos naturais nos quais está baseada a nossa 
sociedade industrializada. À medida que aumenta a demanda por esses recursos não-renováveis, 
os geólogos aplicam os princípios da geologia, por caminhos cada vez mais sofi sticados, para aju-
dar a focalizar sua atenção em áreas com alto potencial de sucesso econômico.

O

Por essa razão, precisamos dar muita importância ao entendimento da geologia, em particular, e da ciência em geral. Se a 
espécie humana vai sobreviver, devemos entender como os vários sistemas da Terra funcionam e interagir com cada um 
deles. E, tão importante quanto isso, é saber como as nossas ações afetam o delicado equilíbrio entre esses sistemas.

 2

                 Hidrosfera

Núcleo

Manto

Biosfera

 Liberação de gás

Emanações vulcânicas

Atmosfera

Corre
nte de convecção

     
Litosfera
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Tabela 1.1

Interações entre os principais subsistemas da Terra
Atmosfera Hidrosfera Biosfera Litosfera

Atmosfera
Interação entre várias 
massas de ar

Correntes superfi ciais 
levadas pelo vento
Evaporação

Gases para respiração
Dispersão de esporos, 
pólen e sementes 
pelo vento

Intemperismo e 
erosão
Transporte do 
vapor d’água para 
precipitação da chuva 
e da neve

Hidrosfera
Insumo de vapor 
d’água e calor solar 
armazenado

Ciclo hidrológico Água para a vida
Precipitação,
intemperismo e 
erosão

Biosfera Gases da respiração
Remoção de materiais 
dissolvidos pelos 
organismos

Ecossistemas globais
Ciclos de alimentos

Modifi cação do 
intemperismo e 
erosão
Formação do solo

Litosfera

Recurso de calor solar 
armazenado
Paisagens afetam os 
movimentos do ar

Fonte de materiais 
sólidos e dissolvidos

Fonte de nutrientes 
minerais
Modifi cação dos 
ecossistemas pelos 
movimentos das 
placas

Tectônica de placas

Tabela 1.2

Especialidades da geologia e seu relacionamento geral 
com as outras ciências

Especialidade Área de estudo Ciências relacionadas

Geologia planetária Geologia dos planetas

Geocronologia Tempo e história da Terra Astronomia

Paleontologia Fósseis Biologia

Geologia econômica Recursos minerais e energéticos

Geologia ambiental Meio ambiente

Geoquímica Química da Terra Química

Hidrogeologia Recursos hídricos

Mineralogia Minerais

Petrologia Rochas

Geofísica Interior da Terra Física

Geologia estrutural Deformação das rochas

Sismologia Terremotos

Geomorfologia Formas da superfície da Terra

Oceanografi a Oceanos

Paleogeografi a Características e localizações geográfi cas antigas

Estratigrafi a/Sedimentologia Rochas em camadas e sedimentares

FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA
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O mar de Aral

Embora alguns geólogos trabalhem na localização de recursos minerais e energéticos, um 
trabalho extremamente importante, outros geólogos usam sua especialização para resolver pro-
blemas ambientais. Outros, ainda, buscam água subterrânea para atender às necessidades do 
crescimento explosivo das comunidades e indústrias, ou para monitorar a poluição da água da 
superfície ou do lençol freático e sugerir os meios para tratá-la. Engenheiros geólogos ajudam 
a identifi car áreas seguras para a localização de barragens, áreas para disposição de resíduos, 
usinas de energia e projetos de construções resistentes a terremotos.

O 
mar de Aral, na 
região desértica 
da Ásia Central, na 
ex-União Soviética 

(■ Figura 1), é um contínuo 
desastre humano e ambiental. 
Em 1960 era o quarto maior 
lago do mundo. Desde então, 
seu tamanho diminuiu drastica-
mente, dos 67.000 km² iniciais 
para cerca de 34.000 km² atuais 
e, assim, é hoje o sexto maior 
lago do mundo. Atualmente, ele 
está dividido em duas bacias 
separadas: uma menor ao norte 
e uma maior ao sul. A continuar 
os atuais índices de redução, o 
mar de Aral pode desaparecer 
dentro de trinta anos.

O que causou tamanho 
desastre? Por milhares de anos, 
o mar de Aral foi alimentado por 
dois grandes rios, o Amu Dar’ya 
e o Syr Dar’ya. Os afl uentes que 
formam ambos os rios nascem 
nas montanhas a sudeste e cor-
rem para o mar de Aral ao norte, 

por mais de 2.000 km, através 
dos desertos de Kyzyl Kum e 
Kara Kum. Até o início do século 
XX, havia um equilíbrio entre a 
água fornecida pelos rios Amu 
Dar’ya e Syr Dar’ya e o índice 
de evaporação do mar de Aral, 
que não possui escoadouro. 
Entretanto, para que a União 
Soviética pudesse se tornar 
auto-sufi ciente na produção de 
algodão, foi decretado, em 1918, 
que as águas dos dois rios que 
supriam o mar de Aral fossem 
desviadas para irrigar os milhões 
de acres de plantações. Como 
resultado dessa decisão, o mar 
de Aral se tornou um pesadelo 
ecológico e ambiental, afetando 
cerca de 35 milhões de pessoas.

À medida que o mar de Aral 
encolhe, vastas áreas do fundo do 
mar, anteriormente submersas, 
fi cam expostas. Esse novo sedi-
mento, longe de ser rico e produ-
tivo, contém grande quantidade 
de cloreto e sulfato de sódio. A 

concentração de sal é tão alta que 
somente uma espécie de planta 
cresce nele. Ou seja, é muito sal-
gado para qualquer outra coisa.

Por outro lado, o vento 
que sopra por essas terras, 
quase desérticas, levanta o sal 
e a poeira que são carregados 
por toda a região do Aral. Os sais 
causam grande prejuízo à safra 
do algodão e também afetam a 
vegetação da bacia do Aral. Além 
disso, cobram um alto preço dos 
seres humanos: a seca e a poeira 
salgada têm causado doenças 
respiratórias e oftalmológicas. 
Casos de câncer de garganta têm 
aumentado, dramaticamente, 
nos últimos trinta anos. A água 
potável da região tornou-se tão 
contaminada que muitas pessoas 
sofrem de distúrbios intestinais.

A despeito desses danos 
causados à região pelo mori-
bundo mar de Aral, a irrigação 
para a produção do algodão 
continua. O solo em muitos dos 
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■ Figura 1

a) Localização. (b) Foto de satélite do mar de Aral, 1985.
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Os geólogos também fazem previsões, de curto e longo prazo, de terremotos e erupções 
vulcânicas e o seu potencial destrutivo. Além disso, os geólogos trabalham com os planejado-
res da defesa civil para ajudá-los a formular planos de contingência para o caso da ocorrência 
desses desastres naturais.

Portanto, como ilustra esse breve resumo, os geólogos possuem uma ampla variedade de car-
reiras e atribuições. À medida que cresce a população mundial e aumenta a demanda pelos recur-
sos limitados da Terra, nós dependeremos cada vez mais dos geólogos e de suas habilidades.

campos vem se tornando cada 
vez mais salgado em razão dos 
baixos níveis de água corrente e 
subterrânea, exigindo, portanto, 
mais irrigação para manter os 
mesmos níveis de produção. 
Isso signifi ca que mais água é 
desviada do mar de Aral, fazendo 
que ele se reduza ainda mais.

O mar de Aral poderia ser 
salvo? Somente por meio de um 
esforço concentrado e coopera-
tivo dos países que constituem 

a bacia do Aral. Percebendo isso, 
os novos Estados independentes, 
Cazaquistão, Uzbequistão, Quir-
guistão, Tadjiquistão e Turcome-
nistão, deram os primeiros passos, 
assinando um acordo formal em 
1992 para compartilhar as águas 
do Amu Dar’ya e Syr Dar’ya. Adi-
cionalmente, esses Estados parti-
cipam de uma discussão para criar 
um conselho que venha super-
visionar e coordenar o gerencia-
mento dos recursos da bacia. 

Ainda que a recuperação 
completa do mar de Aral não 
seja possível, é viável manter a 
superfície atual e, até mesmo, 
elevar o nível do pequeno mar 
de Aral do norte. Se isso for con-
seguido, os níveis atuais de salini-
dade serão reduzidos.

Fonte: Adaptado com autoriza-

ção de Stephen Dutch, James S. 

Monroe e Joseph Moran, Earth 

Science (Minneapolis/St. Paul: West 

Publishing Co.).
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