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A geologia, os geólogos e os seus métodos

Pré-teste
O que estuda a Geologia?

Qual a idade da Terra?

À quanto tempo apareceu o homem à face da 

Terra?

À quanto tempo se extinguiram os dinossáurios?

Porque se extinguiram os dinossáurios da face 

da Terra?



A geologia, os geólogos e os seus métodos

Porque se extinguiram os dinossáurios da face da 

Terra?

Extinção dos 

Dinossauros

EXTINÇÃO DOS 

DINOSSAUROS
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A Geologia ocupa-se do estudo da 

Terra, incluindo:

materiais que a compõe;

Processos que actuam na Terra, como, por exemplo, 
levantamento de cadeias montanhosas e formação de oceanos;

Acontecimentos que alteram a superfície terrestre, como 
inundações, glaciações, e erupções vulcânicas

Origem da Terra e sua evolução;

Localização dos recursos naturais, como os combustíveis 
fósseis, jazigos minerais e fontes de água potável;

Protecção do ambiente, no que se refere, por exemplo, ao 
controlo da poluição e armazenamento de resíduos perigosos;

Estudos sobre a constituição geológica do terreno onde se 
projectam obras de construção civil e de engenharia



1 A Terra e os seus subsistemas em 

interacção



Sistema

Entende-se por sistema qualquer parte do 

Universo constituída por massa e energia, e 

que se considere separadamente com a 

finalidade de o observar e investigar

O



Diferentes tipos de sistemas



Que tipo de sistema é a Terra?



Sistema terrestre

O sistema terrestre é um sistema 
composto por vários subsistemas.

É um sistema fechado,  porque troca 
energia com o seu meio envolvente, mas as trocas 
de matéria são pouco significativas.





Subsistemas terrestres

Geosfera 
É a parte superficial da Terra, que se

encontra no estado sólido, bem como os materiais
que se encontram no seu interior.



Agressões à Geosfera

Agricultura intensiva Poluição dos solos

Exploração mineira Exploração de 
energia fóssil



Hidrosfera

Compreende toda a água no estado líquido, 
que se encontra na superfície terrestre.



Ciclo hidrológico



Distribuição da água na Terra



Distribuição da água na Terra



Agressões à hidrosfera

Poluição doméstica e 
industrial

Derrames de petróleo

Impermeabilização 
dos solos

Poluição por resíduos 
depositados à superfície



Criosfera 

É constituída pelas grandes massas de gelo
das calotes polares, pelos glaciares, pelas
camadas de gelo dos lagos e rios e pelos
depósitos de neve.



Agressões à criosfera

Turismo descontrolado



Atmosfera

Constitui o invólucro gasoso da Terra e, 
actualmente, é constituída por uma mistura de 
gases. 



Evolução da atmosfera Terrestre

(Desde há 4500 milhões de anos até à actualidade)



Agressões à atmosfera

Libertação de GEE Libertação de CFC

Queima de 
combustíveis fósseis

Consumo excessivo de 
combustíveis



Biosfera 

Inclui a cobertura vegetal e a fauna da
superfície do globo, incluindo o Homem, a fauna e a
flora dos oceanos.



Agressões à biosfera

Animais presos 
em redes

Desflorestação 

Poluição da água Incêndios 



Relação entre os diversos subsistemas da Terra –
O caso da utilização dos combustíveis  fósseis



Interacção  de subsistemas

Geosfera 

Biosfera

Criosfera

Biosfera

Hidrosfera

Atmosfera
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