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Evolução geológica da terra 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

O planeta terra tem 4,6 bilhões de anos. Todo esse tempo é medido pelo tempo geológico que revela 

que nós, seres humanos, somos muito recentes na história do planeta. Para entender tudo que aconteceu 

antes da gente chegar aqui, temos algumas teorias que ajudaram a chegarmos na ciência que temos hoje. 

Na tentativa de entender como cada continente está do jeito que está, surge a teoria da deriva continental, 

que vem da ideia de que o formato dos continentes parecia se encaixar, trazendo a sensação de que os 

continentes estavam boiando à deriva aleatoriamente. Para provar essa teoria, houveram pesquisas entre a 

África e o Brasil, pesquisando o material em comum entre os dois continentes. O resultado foram fósseis 

idênticos, rochas muito antigas em comum, dando a ideia de que uma grande rocha do único continente se 

partiu e se separou. Assim, a evolução dessa teoria descobre a Pangeia, a teoria de que toda a terra tinha um 

corpo só. Há 130 milhões de anos houve uma separação em dois continentes: Laurásia e Gondwana. A Laurásia 

deu origem a América do Norte, Europa, Ásia e Groelândia, enquanto Gondwana deu origem as Américas 

Central e do Sul, África, Índia, Oceania e Antártida. Com o tempo, a ciência descobriu também que os 

continentes porém não flutuavam aleatoriamente, mas que são a parte de cima de uma rocha gigantesca, e 

a água dos oceanos estaria em cima. 

 

Placas tectônicas 

 

Assim como os continentes, o fundo do mar também se modifica com esses movimentos que 

ocorreram. A abertura de oceanos é algo que acontece com essa movimentação, a exemplo do leste 

africano. Quando pensamos numa esfera maciça e gigante como é o planeta terra, é fácil pensar que o centro 

mais profundo dessa esfera tem uma altíssima temperatura e pressão. Quanto mais para superfície, ou seja 

mais longe do núcleo, menor a temperatura e pressão, o que permite uma solidificação gradual do magma. 

Existem vários tipos de magma que originam rochas diferentes. Os vulcões eram mais comuns na fase 

jurássica do tempo geológico, o que permitiu que muito magma extravasasse formando relevos, ilhas e partes 

dos continentes. As placas tectônicas são nada menos do que a parte sólida da rocha pós magma que se 

movimentam com o calor e movimento da terra. O calor do magma provoca movimentos circulares embaixo 

dessa enorme rocha. Toda essa parte sólida que se mexe é bem maior que os continentes, que são apenas 

pontas dela, e os oceanos são poças que ficam por cima. Essa parte sólida não é continua, possui quebras. 

 

Os movimentos que as placas fazem podem ser de subida e descida, verticalmente, ou 

horizontalmente, de um lado para o outro. Se a água por exemplo congela, formando uma geleira, provoca 

um peso que faz descer verticalmente o continente. Os continentes podem portanto subir ou descer, no 

chamado equilíbrio isostático. O movimento vertical da placa é chamado de epirogênese. A placa se 

movimenta também no movimento lateral, chamado orogênse. Os movimentos horizontais podem fazer com 

que uma placa suba em cima da outra. São os chamados movimentos convergentes, divergentes ou 

transcorrentes. As cordilheiras dos Andes são exemplos disso e testemunhos da movimentação das placas 

que separaram Brasil e África. Se uma placa se separa da outra, ela estará convergindo com outra do outro 

lado. Isso pode gerar montanhas e dobramentos.  

 

Além disso, o movimento das placas libera uma tensão da pressão que está presa no interior da terra. 

Essa liberação de energia pode causar terremotos e maremotos. Isso ocorre nos locais de encontro das placas 

tectônicas, nessas quebras que essa rocha gigante possui. O vulcanismo também ocorre nesse sentido, do 

magma que conseguiu extravasar. Quando se solidifica forma relevos, solos e ilhas. Assim também são os 

derrames, que são o magma extravasando mas sem erupções. Esses são os agentes internos, endógenos, que 

criam as formas. 
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Intemperismo e Erosão 

 

Existem também os agentes externos que moldam o relevo. O intemperismo e a erosão são as duas 

principais formas de isso acontecer. O intemperismo se relaciona com os efeitos, as transformações do 

tempo e dos processos. Se uma rocha vira área por exemplo é intemperismo. Existem várias maneiras de 

transformar o relevo. O intemperismo físico é a mudança por fenômenos físicos, como a transformação da 

água pela mudança de temperatura.  O intemperismo químico ocorre pelas reações químicas. O principal 

agente do intemperismo químico é a água. Também existe o intemperismo biológico. A raiz das plantas ou 

os animais podem alterar a forma dos meios. 

 

A pedogênese por exemplo, é o processo de formação de solos e é fruto do intemperismo. Uma 

rocha começa a passa por intensos períodos de chuva ao longo do tempo, sofrendo intemperismo químico 

pela água. O que era só rocha começa a se transformar em solo.  

 

 

Erosão 

 

A erosão, para modelar o relevo, se relaciona ao transporte. Tipos de erosão: 

 

➢ Pluvial: Causada pela ação das chuvas. Uma consequência deste tipo de erosão é a ocorrência dos 

movimentos de massa, principalmente em encostas com pouca ou sem cobertura vegetal, 

responsável por infiltrar gradualmente essa carga de água no solo. 

➢ Fluvial: Causada pela ação dos rios. A ação dos rios pode levar à formação de vales e canyons.  

➢ Eólica: Relacionada à ação dos ventos. Esse tipo de erosão pode levar à formação do relevo em taça.  

➢ Marinha: Relacionada à ação das ondas. Esse tipo de erosão pode formar as chamadas falésias, forma 

do relevo originada pelo processo de abrasão.  

➢ Glacial ou nival: Relacionada à ação do gelo ou da neve. Conseguem carregar grandes massas devido 

ao ar rarefeito. Um exemplo de formação do relevo associada a estes tipo de erosão são os fiordes, 

vales rochosos com grandes paredões encontrados principalmente nas regiões de altas latitudes. 

 

A erosão pode ainda ser agravada pelas ações antrópicas; dentre estas, cabe destacar as seguintes: 

 

➢ Retirada da cobertura vegetal: em muitos casos, ao ocupar uma área, por exemplo, de encosta, o ser 

humano aumenta a possibilidade de erosão. Isso ocorre porque, ao retirar a cobertura vegetal de um 

solo, este se torna mais vulnerável à infiltração da água das chuvas, pois as plantas e raízes que antes 

a absorveriam não existem mais. 

➢ Atividades mineradoras: a mineração também é um exemplo de causa humana da erosão. Isso porque 

uma das etapas desta atividade é a retirada de parte do solo para a descoberta de um minério, o que 

ocasiona a perda da estrutura de sustentação do solo, podendo levar à erosão das áreas próximas. 

 

Cabe destacar também que as erosões acarretam alguns aspectos visíveis no solo, como, por exemplo, 

os sulcos, as voçorocas e as ravinas. De modo geral, pode-se dizer que as erosões são iniciadas pelo processo 

de lavagem superficial dos solos, também chamado de lixiviação ou erosão laminar. Depois, elas são 

intensificadas com o processo de ação das chuvas e dos ventos, surgindo buracos sobre a terra; são as 

chamadas erosões em sulcos ou sulcos erosivos. Quando os agentes exógenos do relevo continuam a atuar, 

pode ocorrer o processo de formação de ravinas e voçorocas. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São considerados, 

respectivamente, agentes modeladores internos (endógenos) e externos (exógenos) da Terra: 

a) Erosão e intemperismo. 

b) Águas correntes e vulcanismo. 

c) Geleiras e vento. 

d) Vulcanismo e tectonismo. 

e) Tectonismo e intemperismo. 

 

2. Não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente 

do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terre- motos aqui 

observados normalmente são de baixa magnitude. A explicação para essa diferença deve-se à 

a) localização do Brasil em área de convergência de placas. 

b) localização do território brasileiro em região intra-placa. 

c) estrutura geológica antiga do Quaternário, predominante no território brasileiro. 

d) predominância de rochas sedimentares, mais suscetíveis a rupturas geológicas. 

e) dominância de clima tropical úmido que, favorecendo o intemperismo químico das rochas, reduz 

a magnitude dos terremotos.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e. 

Erosão e intemperismo são agentes externos. Águas correntes são externos e vulcanismo é interno. 

Vulcanismo e tectonismo são internos. O tectonismo acontece dentro da terra, nas placas tectônicas, e 

o intemperismo acontece externamente, na crosta terrestre.  

 

2. b. 

Quando as placas tectônicas se chocam emitem um alivio de tensão que é manifestado como tremor na 

crosta da terra. Quanto mais perto do epicentro do terremoto, mais a tensão será sentida. O Brasil é 

localizado no meio da placa tectônica sul americana, então não têm terremotos fortes como o Japão.  

 


