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1. “A dança dos continentes”: Tectônica de placas - Deriva Continental
Desde muitos séculos atrás, navegantes e cientistas já haviam notado a
semelhança no encaixe dos continentes, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ao
se observar ambos os lados do Oceano Atlântico, por exemplo, nota-se que as Américas, a
Europa e África parecem se encaixar como se estivessem unidas em uma determinada
época.
Partindo dessa ideia, em 1915, o astrônomo, meteorologista e geofísico alemão
Alfred Wegener (1880 – 1930) revolucionou as Geociências ao postular a Teoria da Deriva
Continental, em seu livro “A Origem dos Continentes e Oceanos”. Wegener, que passava
muito tempo observando mapas, notou a semelhança no encaixe dos continentes e
sugeriu que essas grandes porções de terra se moviam, dedicando sua carreira para
estudar essa ideia.
Segundo essa teoria,posteriormente complementada por outros cientistas, teria
existido um supercontinente, denominado Pangeia (do grego "todas as terras"), rodeado
por um único oceano, o Pantalassa [no período geológico chamado Permo-Triássico]. A
Pangeia teria se fragmentado em dois supercontinentes. Ao norte, Laurásia e, ao sul,
Gondwana [período geológico denominado Jurássico]. Mais tardiamente, América do Sul e
África se separam, Madagascar separou da África e a Índia seguiu em direção a Ásia
[período Crétáceo]. Com a continuidade desse processo, os continentes chegaram à
posição atual, como os conhecemos hoje. Eles continuam se movimentando, de tal forma
que daqui a milhões de anos apresentarão outra configuração bastante diferente da atual.
Com o intuito de provar sua teoria, Wegener reuniu evidências que sustentavam sua
ideia. A primeira delas foi Morfológica: os contornos das costas de continentes separados
por oceanos parecem se encaixar como peças de um puzzle. Um exemplo disso é a
América do Sul e a África, assim como a América do Norte e a Europa.
Outra evidência apresentada pelo cientista alemão foi paleontológica, pelo estudo
de correlação de fósseis. Essa ideia baseia-se no fato de que fósseis de organismos
idênticos ocorrem em zonas continentais hoje separadas por largos oceanos. Um exemplo
disso são os fósseis do réptil Mesosaurus, com idade de 300 milhões de anos, que foram
encontrados apenas na América do Sul e na África. Se o Mesosaurus pudesse atravessar
o Oceano Atlântico Sul nadando, ele poderia ter cruzado outros oceanos e se espalhado
em todo o mundo. O fato de ele não ter se dispersado sugere que a América do Sul e a
África estavam conectadas na época em que eles eram vivos. Além disso, os animais e as
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plantas de diferentes continentes mostram similaridades na evolução até o tempo
postulado para a fragmentação. Após isso, seguiram caminhos evolutivos divergentes,
presumivelmente devido ao isolamento e às mudanças ambientais das massas
continentais em separação.
Como se não bastasse, Wegener propôs outras duas evidências: uma litológica e
outra paleoclimática. A primeira afirma que a presença de rochas do mesmo tipo e da
mesma idade em diferentes continentes, em locais hoje separados, indica que um dia tais
rochas formaram-se juntas. Um exemplo são os Montes Apalaches nos EUA, os quais
possuem mesma idade e características litológicas de rochas encontradas no norte da
Europa. A segunda evidência, paleoclimática (paleoclimatologia é a ciência que estuda os
antigos climas da Terra), baseia-se no argumento de que há depósitos associados com
geleiras existentes há cerca de 300 milhões de anos na América do Sul, na África, na Índia
e na Austrália. Se os continentes fossem reunidos para formar oGondwana, próximo ao
Pólo Sul, uma única geleira poderia explicar todos os depósitos glaciais. Aliás, seria nesse
contexto que o varvito de Itu teria se formado.
Embora Wegener estivesse correto em afirmar que os continentes tinham se
afastado por deriva, sua hipótese acerca de quão rápido eles se moviam e quais forças os
empurravam na superfície terrestre mostrou-se errônea, o que comprometeu sua
credibilidade entre outros cientistas. Até que, na década de 1960, essas perguntas foram
respondidas pela Teoria da Tectônica de Placas. Essa teoria, isoladamente e de modo
satisfatório, conseguiu explicar uma grande variedade de processos geológicos,
mostrando-se não somente abrangente, mas também elegante: muitas observações
puderam ser explicadas por alguns poucos princípios simples.
De acordo com a Teoria da Tectônica de Placas, a litosfera está fragmentada em
cerca de 12 placas rígidas que se movimentam. Três tipos de limites de placas são
definidos pelo movimento relativo dessas placas: divergente, convergente e falha
transformante.
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À esquerda, estrutura do planeta Terra, que pode ser dividido em três principais partes: Litosfera, onde a
crosta continental e oceânica estão situadas, manto e núcleo. À direita, mosaico das 13 grandes placas que
constituem a litosfera.

profu
cinturões de
As margens convergentes são marcadas por fossas de mar profundo,
terremotos, formação de montanhas e vulcões. Os Andes e as fossas do oeste da América
do Sul são exemplos modernos. As convergências ancestrais podem mostrar-se
mostrar
como
antigos cinturões de montanhas, como os Apalaches e os Urais. Os limites divergentes
são tipicamente marcados por atividade vulcânica e terremotos na crista das dorsais
mesoceânicas, como a Dorsal Mesoatlântica. Já os limites transformantes,
transformantes ao longo dos
quais as placas deslizam uma em relação a outra, podem ser reconhecidos por
p formas
lineares do relevo e atividades de terremotos.
Todo esse sistema, regido pelas placas, seria movido
mo
pelaenergia
energia proveniente do
calor interno da Terra e aforças
forças de convecção do manto (fenômeno semelhante, por
exemplo, à água em aquecimento numa panela: a parte de baixo aquece mais rápido,
fazendo com que a água suba. Na parte de cima da panela, a água é ligeiramente mais
fria, fazendo com que ela tenda a descer, onde é novamente esquentada, gerando uma
corrente aproximadamente
amente circular, denominada corrente de convecção. Analogamente, no
manto terrestre ocorre o mesmo processo). As forças mais importantes na tectônica de
placas vêm da litosfera
osfera em resfriamento à medida que ela desliza do centro de expansão e
mergulha de volta no manto em zonas de subducção.

5

2. Ciclo das Rochas

Esquema do Ciclo das Rochas

Por se tratar de um ciclo fechado, não é possível dizer onde está o seu início ou o
seu fim.
Para melhor compreensão do processo, tomou-se
tomou se como ponto de partida o magma
(figura acima) por este ter dado origem às primeiras rochas. O magma é originado a partir
da fusão de alguma rocha. Quando este atinge a superfície terrestre, pode receber a
denominação “lava”.
O resfriamento e solidificação do magma geram como produto
produ
as rochas
magmáticas ou ígneas.. A formação dessas rochas pode ocorrer tanto no interior da Terra
(rochas intrusivas ou plutônicas) quanto na superfície terrestre (rochas
(rochas extrusivas ou
vulcânicas). Quando a rocha é intrusiva, a diminuição da temperatura é mais lenta,
possibilitando a formação de cristais maiores e visíveis a olho nu. Já as rochas
roc
que são de
origem vulcânica e, portanto, formadas na superfície, o resfriamento é um processo rápido,
gerando cristais microscópicos.
Rochas já existentes na superfície
superfície acabam sofrendo ação de agentes externos,
como água, vento, exposição ao sol, chuva entre outros. A ação desses agentes externos
é chamada de intemperismo e erosão. Esses processos geram sedimentos (partículas de
rochas) que são transportados e depositados.
depositados. Os processos de erosão, intemperismo,
transporte e deposição são os únicos do ciclo que ocorrem na superfície terrestre. Com o
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soterramento dos sedimentos e um aumento de pressão de temperatura (diagênese ou
litificação), esses sedimentos resultam nas rochas sedimentares.
Nas rochas sedimentares é comum a presença de fósseis (restos ou vestígios de
seresvivos, plantas ou animais – partes do corpo, rastros e pegadas). Tal ocorrência
preferencial deve-se ao fato de que as condições de pressão e temperatura na formação
das rochas sedimentares são mais amenas que nas demais rochas.
A exposição das rochas a altas pressões e temperaturas, no interior da Terra, leva a
uma nova transformação nas suas características, como um possível surgimento de
dobras e mudança nos minerais que compõem a rocha (transformações ocorrem no estado
sólido da rocha), originando rochas metamórficas.
Caso haja uma continuidade no aumento das temperaturas e pressões no interior
terrestre, a rocha metamórfica pode entrar em fusão, transformando-se em magma,
fechando o ciclo e reiniciando o processo.
Vale ressaltar que é possível a passagem tanto de rochas sedimentares quanto de
rochas ígneas para as rochas metamórficas, assim como os sedimentos que constituem as
rochas sedimentares podem ser provenientes dos três tipos de rocha (ígnea, metamórfica
e sedimentar).

Condições de temperatura, pressão e profundidade da formação de rochas
Sedimentares (campo da diagênese), metamórficas e ígneas.

Conforme é possível observar na figura acima, as condições de pressão,
temperatura e profundidade aumentam na passagem das rochas sedimentares para as
metamórficas e destas para as ígneas. É importante ressaltar que todas são formadas em
subsuperfície.
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Com os movimentos diferenciados no interior da Terra, as rochas que se formaram
há muitos quilômetros abaixo da superfície acabam vindo à superfície, ao longo de milhões
de anos.

3. O tempo geológico
A
Geológico

dimensão
é

acostumados,

temporal

diferente
pois

da

aborda

do
qual

Tempo
estamos

períodos

de

milhares, milhões ou, até mesmo, bilhões de
anos. Para facilitar o estudo desse longo
período, os cientistas criaram a Escala do
Tempo Geológico (figura ao lado), que foi
dividida em intervalos menores. São eles:
•

Éon: maior intervalo de tempo;

•

Era: divisão do éon e caracterizada pelo
modo como os continentes, oceanos e
seres vivos se distribuíam na Terra;

•

Período: uma divisão da era e unidade
fundamental do tempo geológico;

•

Época:intervalo menor dentro do período;

•

Idade: menor divisão do período geológico.
Os acontecimentos que ocorrem no

tempo geológico levam milhares/milhões de
anos, mesmo quando falamos de erupções
vulcânicas e terremotos, pois a energia liberada
nesses processos levou todos esses anos para

Tabela do tempo geológico
(Ma=milhões de anos)

se acumular. No caso da formação do varvito, a rocha se originou no final do período
Carbonífero/início do período Permiano, na Era Paleozóica (há mais ou menos 300
milhões).
Os seres humanos são curiosos, o que causa o constante questionamento sobre o
que nos cerca. Foi devido a essa curiosidade que foi possível calcular a idade da Terra.
Depois de tentativas não efetivas, foi criada a datação relativa, que é a correlação física
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entre os fósseis presentes nas camadas sedimentares, e a datação absoluta,
absoluta que calcula
a idade por meio do decaimento radioativo de alguns elementos químicos.
químicos Esta última
tornou possível o cálculo com mais precisão da idade da Terra que, hoje sabemos, possui
cerca de 4bilhões e 500 milhões de anos.
O ser humano é um mero episódio recente no Tempo Geológico, pois este
transcende a escala da vida humana.

4. O Varvito de Itu - SP
O varvito
arvito é uma rocha sedimentar rítmica que se forma em lagos de regiões glaciais
e se caracteriza por camadas claras (formadas por siltito
ito e arenito), depositadas em
períodos quentes
uentes após o degelo, e camadas escuras (formadas por argilito rico em matéria
orgânica),, depositadas em períodos frios, repetindo-se
repetindo se essa deposição de modo cíclico.
A ocorrência de varvitos
arvitos na região de Itu (SP) se relaciona à antiga existência de um
extenso lago glacial formado durante a glaciação que ocorreu no final do período
Carbonífero
onífero e início do período Permiano (a cerca de300 milhões de anos atrás).
atrás) Neste
tempo, o continente sulamericano
americano localizava-se
localizava
em altas latitudes (próximo ao pólo
p
sul). A
posição mais ao sul do continente propiciou o avanço de geleiras para as (atuais) regiões
sul e sudeste do Brasil (figura abaixo).
abaixo)

Posicionamento do continente sulamericano
sul
ao final do Carbonífero e regiões com avanço de geleiras.

As geleiras atuam como “lixas” quando se movimentam, tendo a surpreendente
capacidade de erodir e fragmentar a rocha dura. Durante a sua movimentação,
movimentação a
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geleira,em sua base e nas laterais, incorpora blocos de vários tamanhos de rochas
fragmentadas, fraturando-os e triturando-os contra o substrato, gerando estrias e sulcos
paralelos aomovimento. A feição criada no substrato pelamovimentação da espessa
camada de gelo(figura abaixo) originaalgumas formascomo, por exemplo a “RochaMoutonée” (como a existente na cidade de Salto). Além disso, a ação da moagem
promovida pela geleira fragmenta a rocha em vários tamanhos distintos, desde matacões
(grandes blocos) até silte e argila (uma espécie de “farinha” de rocha) que, depositados
juntos, são característicos da ação erosiva e deposicional da geleira.
A relação de sazonalidade climática (quente e frio) no processo de formação do
varvito está ligada ao aumento e diminuição da temperatura. Em temperaturas quentes há
derretimento e recuo da geleira. Esse processo gera rios de degelo que fluem para
porções mais baixas, ocupando, por vezes, extensas depressões, como lagos (caso do
varvito). Com o decréscimo da temperatura, há um novo congelamento da superfície do
lago e o avanço da geleira sobre este. Este ciclo sazonal é o principal processo que
controla a sedimentação típica de varvitos.

Representação esquemática da movimentação de uma geleira.

Quando a temperatura aumenta, os rios de degelo, que correm contra a direção de
recuo da geleira (ou para o mesmo rumo de avanço dela), possuem águas densas (água
fria e com presença de sedimentossilto-arenosos, trazidos por esses rios à medida que
percorrem o substrato). Ao encontrarem o lago,adentram-no como uma corrente de fundo,
densa, oxigenando o corpo d´água e trazendo sedimentos, como partículas de argila, silte
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e areia, que se depositam no fundo do lago gerando formas de leito plano- paralelas (por
decantação de argila e silte), ou marcas onduladas de crista assimétrica (por arrastamento
ou saltação de silte e areia).
O processo de migração (“avanço”) da forma de leito gera estruturas
sedimentares. Se o processo foi a decantação, aestrutura gerada é a planoparalelahorizontal e se o processo for arrastamento ou saltação, a estrutura gerada é a
laminação cruzada assimétrica. Essas correntes de fundo são unidirecionais e possuem
rumo identificado nas laminações cruzadas assimétricas da porção de menor declive para
de declive mais abrupto (figura abaixo).

Estrutura sedimentar: laminação cruzada assimétrica e sentido do fluxo da corrente unidirecional de fundo,
como observado na camadas claras do varvito.

Com a diminuição da temperatura e consequente avanço da geleira sobre o lago, a
parte superficial do lago congela, ocorrendo a diminuição do fluxo de energia da água, o
que favorece a decantação de partículas finas, sobretudo argila (formação de forma de
leito plano-paralela que com o seu desenvolvimento gera a estrutura plano-paralela
horizontal).
Por outro lado, quando há novo aumento da temperatura, a geleira recua gerando
novamente os rios de degelo. Durante esse processo de recuo, pode ocorrer o
desprendimento de grandes blocos de gelo (icebergs), que flutuam no lado e, ao
derreterem, liberam clastos (fragmentos de rochas de diversos tamanhos). Esses clastos,
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que estavam contidos nos icebergs e são liberados com seu derretimento, caem na vertical
sobre o fundo do lago (figura abaixo).
As correntes de fundo geradas pelos rios de degelo geram oxigenação no lago,
propiciando a vida bentônica (bentos = fundo). Os organismos bentônicos são
caracterizados por viverem no fundo de corpos hídricos. Na camada clara do varvito,
depositada justamente quando ocorre o aumento da temperatura, é possível observar
icnofósseis (registro da atividade dos organismos que viviam no fundo do lago), que, no
caso, são feições de rastejamento e de pegadas de pequenos crustáceos.
As camadas escuras, argilosas,são, portanto, depositadas em épocas mais frias e
as camadas claras silto-arenosas, mais espessas e comestruturas sedimentares planoparalelas horizontais e laminação cruzada assimétrica, são depositadas em épocas mais
quentes. A dimensão da camada clara se relaciona ao maior aporte de sedimentos trazidos
pelos rios de degelo.

Calhau (cerca de 20 cm de diâmetro),de uma rocha metamórfica, caído verticalmente
no fundo do antigo lado, a partir do derretimento de um iceberg.
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