


Através do estudo dos materiais rochosos é possível colher 
informações sobre o passado da Terra



O Ciclo das Rochas é um dos subciclos do 
sistema Terra

O estudo dos fósseis,
incluindo o dos
dinossauros e dos seus
vestígios, implica o
conhecimento dos princi-
pais tipos de rochas,
nomeadamente os seus
processos de formação e
propriedades.



CICLO DAS ROCHAS



GRUPOS DE ROCHAS

Existem três grupos
de rochas, cada um
dos quais é
definido pelo
processo geológico
que lhe dá origem.





ROCHAS SEDIMENTARES

1. Identifique o tipo de
rocha mais abundante à
superfície.

2. Compare a percentagem
de rochas sedimentares à
superfície e ao nível da
crusta.

3. Numa dada região, as
rochas sedimentares têm
idades inferiores às
restantes rochas. Analise
criticamente este facto.



Grande parte da superfície
terrestre encontra-se
coberta por uma fina
camada de rochas
sedimentares, originadas
por um conjunto de
processos que compõem
as fases sedimentares do
ciclo das rochas,
nomeadamente a
sedimentogénese e a
diagénese .





Meteorização e 
Erosão

Transporte
Sedimentação 
ou deposição

Compactação e 
cimentação

A formação de uma rocha sedimentar é consequência de um processo
geológico que podemos dividir em várias fases e nas quais intervêm
diferentes mecanismos.

SEDIMENTOGÉNESE E DIAGÉNESE



ESTRATOS SEDIMENTARES

Reveja o 
trabalho prático 
das páginas 24 e 

25

PRINCÍPIO DA SOBREPOSIÇÃO DE ESTRATOS

PRINCÍPIO DA HORIZONTALIDADE ORIGINAL



Após a deposição, os sedimentos
vão-se acumulando dando origem
a camadas mais ou menos
espessas que, inicialmente se
apresentam numa posição
próxima da horizontal.

Cada uma dessas camadas,
também designadas estratos, têm
um limite superior – o teto- e um
limite inferior – o muro-.

Os estratos tornam-se cada vez
mais compactos dando origem às
rochas sedimentares estratificadas



Informações sobre o passado da Terra

Os estratos podem ser formados por:
- Acumulação de sedimentos – clásticos ou detríticos
- Pela precipitação de compostos químicos
- Pela Transformação de seres vivos -biogénicos

VÁRIOS AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO

Rochas detríticas :
*condições da superfície quando se formaram os detritos;
*rochas a partir das quais se originaram;
*condições em que ocorreu a sedimentogénese;
* Preservam marcas ou restos de seres vivos – FÓSSEIS-.

Rochas quimiogénicas :
*condições químicas e física em que se formaram;

Rochas biogénicas :
*condições químicas e física de sedimentação nos
oceanos e rios;





ROCHAS MAGMÁTICAS ou ÍGNEAS

Resultam da solidificação ou cristalização do MAGMA

Considerando a origem do magma e as
condições de arrefecimento, estas rochas
classificam-se em:

 INTRUSIVAS
 EXTRUSIVAS



3. Apresente as conclusões a que
James Hutton chegou acerca da
formação dos granitos que observou.

A origem dos magmas

1. Explique como é que até há cerca
de 200 anos era considerada a
formação das rochas.

2. Refira os conhecimentos que
Hutton possuía quando iniciou o
trabalho de campo.

(Adaptado de Desafios; 2015)



ROCHAS MAGMÁTICAS INTRUSIVAS



ROCHAS MAGMÁTICAS EXTRUSIVAS



Informações sobre o passado da Terra

A maior parte das rochas graníticas de Portugal continental, foram
formadas há cerca de 300 M.a. Neste período verificou-se a colisão de
placas litosféricas com a formação de magmas que cristalizaram em
profundidade e originaram batólitos graníticos.

A existência de basaltos num dado local, permite-nos concluir que á aí
ocorreram episódios vulcânicos, com emissão de lava e a sua posterior
solidificação.
Analisando outros materiais vulcânicos como cinzas e piroclastos, pode
prever-se a existência de explosões violentas, originadas a partir de um
magma ácido ou muito ácido.
Se a lava solidificar como um fluxo contínuo, pode determinar-se o tipo
de magma que a originou.

Temperatura,
local e tempo
de formação da
rocha



ROCHAS METAMÓRFICAS



Informações sobre o passado da Terra

Podem indicar episódios de:
• Colisão das placas tectónicas
• Episódios magmáticos

A análise destas rochas permite 
determinar:
*As rochas que lhes deram origem;
* Reconstituir os ambientes de formação



1. Elabore um mapa de conceitos sobre o tema “As rochas, 
arquivos que relatam a história da Terra”.

2. Apresente os dados que já possui para:
2.1. medir do tempo geológico
2.2.  contar a história da Terra


