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Mesmo vivendo numa época em que não existiam tantas

tecnologias, o geógrafo russo M. Islin afirmou nos meados do

século XX que:

• A paisagem é dinâmica;

• Precisamos conhecer a natureza e os processos que nela

ocorrem;

• Compreender as transformações decorrentes das ações

humanas;

• O avanço dos sistemas técnicos e científicos permitiriam a

observação mais detalhada dos fenômenos naturais;



I m p o r t â n c i a  d a  G e o l o g i a

A Geologia é a ciência que estuda a Terra sob o ponto de vista de sua origem, seus
materiais, suas transformações e sua história por meio de registros encontrados nas
rochas e minerais que formam a infraestrutura do planeta. As constantes transformações
da Terra produzem materiais e fenômenos naturais que têm influência direta ou indireta
em nossas vidas. Utilizamos os recursos e riquezas geológicas que o planeta nos oferece,
como a água, os minérios (ferro, ouro, diamante) o petróleo e os materiais de construção
(areia, cascalho, rochas ornamentais, e outros). Por outro lado, grande parte da
humanidade ainda não entende a dinâmica terrestre, que se faz evidente quando
ocorrem terremotos, deslizamentos de terra, assoreamentos, enchentes, inundações, e
erupções vulcânicas. A grandeza dos danos e dos impactos ambientais e sociais gerados
após um fenômeno terrestre varia, dependendo, principalmente, do grau de consciência
que a população, que vive na área afetada, possui sobre a dinâmica da natureza local e
da magnitude e características dos fenômenos planetários. A geologia, enquanto a
ciência que investiga a dinâmica da Terra e sua constituição deve ser amplamente
divulgada e conhecida para que a humanidade possa compreender e aproveitar
adequadamente as riquezas da natureza, bem como prever e conviver com os fenômenos
que sinalizam a força e a vitalidade do planeta. Assim os estudos geológicos são
imprescindíveis para a compreensão da complexidade da realidade, auxiliando a
sociedade na escolha de políticas adequadas de uso e ocupação de solo, do meio
ambiente e da utilização dos recursos minerais, energéticos e hídricos, indispensáveis à
vida.
Fonte: PARIZZI, Maria Giovana. Disponível em: http://www.manuelzao.ufmg.br/pesquisa/geologia/import%C3%A2ncia-da-geologia. Acesso em: 14 fev.

2013.



Processos naturais vistos através dos sistemas de informação e 

comunicação





Terremoto no Haiti - 12 de Janeiro de 2010









Terremoto no Chile – 27 de Fevereiro de 2010
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Ao contrário do Haiti, Chile estava preparado para terremoto 
da Associated Press

da Folha Online

O terremoto de 8,8 graus que atingiu o Chile na madrugada

deste sábado, matando ao menos 214, foi 900 vezes mais forte que o

tremor que atingiu o Haiti no mês passado, que matou mais de 200 mil.

Para especialistas, a diferença no número de vítimas é simples.

O Chile é mais rico e infinitamente mais preparado, com regras

rígidas para a construção, resposta de emergência eficiente e um longo

histórico de catástrofes sísmicas. Já no Haiti, nenhum habitante tinha

vivido um desastre desse porte antes do tremor de janeiro, que destruiu

muitas habitações precárias. E desta vez, o Chile foi relativamente

sortudo.

O terremoto deste sábado teve seu epicentro localizado a 34

quilômetros de profundidade, em uma área relativamente pouco

populosa. No Haiti, o epicentro estava a apenas 13 quilômetros da

capital Porto Príncipe, intensificando sua capacidade de destruição. (...)



Os fenômenos sísmicos como vulcanismos, terremotos

e maremotos, não são consequências das ações

humanas.

São fenômenos de difícil previsão, porém com a

tecnologia, é possível evitarmos perdas humanas.

Contudo, não são todos os povos que dispõem da

técnica.



Epicentro: Termo que designa, em

geologia, o ponto da superfície

terrestre onde se registra a

intensidade máxima de um movimento

sísmico, ponto da superfície terrestre

diretamente acima do foco de um

terremoto.

Hipocentro: ponto ou região no

interior da Terra que é o foco de um

abalo sísmico ou terremoto. O foco é o

local onde as rochas tensionadas

sofrem ruptura ou deslocamento de

forma a se produzirem ondas elásticas

que se propagam pelas rochas

produzindo um terremoto.



Para medir a dimensão dos abalos

sísmicos é utilizada uma escala. A

mais usada é a do sismólogo

Charles Francis Richter. Sua escala

varia de 0 a 9 graus e calcula a

energia liberada pelos tremores.

Outra escala bastante utilizada é a

Mercalli, que mede os terremotos

pela extensão dos danos. Essa

escala se divide em 12 categorias

de acordo com sua intensidade.



Estrutura interna da Terra



Os continentes em movimento



Teoria criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele

afirmou que há, aproximadamente, 200 milhões de anos não existia

separação entre os continentes, ou seja, havia uma única massa

continental, chamada de Pangeia e um único Oceano, o Pantalassa.

Depois de milhões de anos houve uma fragmentação surgindo dois

megacontinentes chamados de Laurásia e Godwana, e a partir daí os

continentes foram se movendo e se adequando às configurações

atuais.

O ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da Deriva Continental,

que na sua essência significa movimentação dos continentes, ou

ainda, placas que se movem, é a constatação de que a Terra não é

estática. Então Wegener percebeu que a costa da África possuía

contorno que se encaixava na costa da América do Sul.

Outro vestígio que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis de

animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria

impossível que esses animais tivessem atravessado



Corrente de Convecção

Os movimentos das placas são devidos às “correntes de

convecção” que ocorrem na atenosfera (camada logo abaixo da

litosfera): as correntes de convecção são causadas pelo

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto

(magma) em direção à litosfera, que, ao chegar à base da

litosfera, tende a se movimentar lateralmente e perder calor por

causa da resistência desta e depois descer novamente dando

lugar à mais material aquecido



No meio dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico existem cordilheiras

que chegam a atingir até 4000 mil metros acima do assoalho

oceânico chamadas de Cordilheiras “Meso-oceânicas”. Estas

cordilheiras se originam do afastamento das placas tectônicas nas

chamadas “zonas de divergência”. São locais onde as correntes de

convecção atuam em direções contrárias originando rupturas no

assoalho oceânico pelas quais é expelido o magma da astenosfera.

Dessa forma, ao esfriar, o magma (ou lava basáltica) causa a

renovação do assoalho oceânico.

Outro tipo de movimento das placas tectônicas acontece nas

chamadas “zonas de convergência” onde as placas se movimentam

uma em direção à outra. Nesse caso, pode acontecer de uma placa

afundar por sob a outra nas “zonas de subducção”. Isso acontece

entre uma placa oceânica e uma placa continental porque a placa

oceânica tende a ser menos densa que a placa continental o que faz

com que ela seja “engolida” por esta última. Um exemplo é a zona de

subducção da Placa de Nazca em colisão com a Placa continental Sul-

Americana e responsável pela formação da Cordilheira Andina.








