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Tempo Geológico 



Histórico 



 Gregos: cosmovisão; 

 Renascimento: Revolução Científica x fatos bíblicos; 

 Leonardo da Vinci: fósseis e sedimentação; 

 Ussher (1654): Catastrofismo (Geomorfologia é 

desenvolvida pelas catástrofes). A idade da Terra 

estaria em volta de poucos milhares de anos. 

Cronologia bíblica, dados históricos e estudos 

astronômicos: às 9h de 26 de outubro de 4004 A.C.; 



 Steno (1669): fósseis e desenhos geológicos de 

Leonardo da Vinci (Toscana), onde camadas de 

origem marinha apresentavam sucessão 

estratigráfica servindo como registros naturais da 

História da Terra; 

 Burnet (1681): Sagrada Teoria da Terra (Religião 

X Ciência); 

 



 James Hutton (1785) ”O presente é a chave 

para o passado": Teoria da Terra (ciclos 

sucessivos) Geologia Moderna –Uniformitarismo, 

descreve o Princípio Fundamental da Geologia;  

 Charles Lyell (1835): Princípios de Geologia; 

 Georges Cuvier: catastrofismo; 

 VIII: Geognosia x Geologia: 75.000 anos; 

 XVIII: perda de calor da Terra com as primeiras 

ideias sobre radioatividade; 

 1846: 100 milhões de anos.  



Métodos Para Calcular a Idade 
das Rochas 

Datação Relativa 

Fósseis - Correlação 

Datação Radiométrica. 



Dificuldades na Datação do Tempo: 
 

 

– Nem todas rochas podem ser datadas (idades 

de algumas sedimentares são raramente 

reliazáveis). 

 

– Materiais são usados frequentemente para 

datar eventos, conjuntos de eventos, períodos 

de tempos e não precisamente a idade da 

rocha em si. 



Datação Relativa 

 Princípios e regras; 

 Eventos acontecem sequencialmente; 

 Observar padrões. 



Princípios Básicos 

Sobreposição: Camadas mais antigas estão na base 

da sequência. 

 



Horizontalidade Original:  

Os sedimentos são depositados horizontalmente. 

Continuidade Lateral: Os sedimentos são 

depositados de forma contínua na camada.  





Relação Fenda Intrusão: Material mais jovem 

corta os mais antigos. 
 



Inclusões: As inclusões são mais antigas que a 

rocha hospedeira. 
 



Contatos Termais: Rochas que sofreram o 

“cozimento” são mais antigas que a intrusão que 

trouxe o calor. 



Datação Relativa – “Cross Cuting” 



Desconformidades: “Quebra” no registro. 
  

  Angular 

  Desconformidade 

  Não conformidade 



Angular: Rochas com camadas inclinadas 

são sobrepostas por rochas com camadas 

horizontais. 



Formação de uma 
 Desconformidade Angular 



Desconformidade: Erosão das camadas levam a um 

hiato de tempo sem registros. 
 



Não conformidade: Rochas de origens 

diferentes em contato. Ex: Rochas ígneas acima 

de rochas sedimentares.  

 

 





Fósseis 

 Os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios 

de atividades biológicas (ovos, pegadas, etc.) 

preservados nos sistemas naturais. 

 Preservação: 

  - Baixos níveis de oxigênio; 

  - Ausência de luz; 

  - Sem ação de microrganismos; 

  - Ambiente protegido para conservação do 

fóssil. 

 



Métodos de Fossilização 

 Madeira Petrificada:  

Poros e cavidades originais 
da vegetação são preenchido 
por precipitados minerais. 



 Substituição: Material celular é removido e 

substituído por substâncias minerais. 



 Molde – concha ou outra estrutura é 

enterrada e dissolvida. 

 Cavidade ou Matriz – buraco de um molde é 

preenchido por matéria mineral recristalizada. 



 Carbonização: matéria orgânica torna-se 

um resíduo fino de carbono. 

  

 Impressão: réplica da 

superfície fóssil preservada 

em sedimentos muito finos. 

 

 Preservação em âmbar: resina 

de árvores antigas endurecida 

engloba um organismo. 



Pistas / Pegadas; 

 

Buracos e Cavidades; 

 

Coprólitos – conteúdo fóssil 

de intestino e estômago; 

 

Gastrólitos – pedras do 

estômago de répteis já 

extintos usadas para triturar 

alimentos. 

 



Fósseis e Datação 

* Fóssil Guia: Larga ocorrência 

geográfica e existência por um 

curto tempo geológico. 

William Smith  - Ínício de 1800:  

Fósseis sucedem um ao outro 

numa ordem definida e 

determinada. 

 





Correlação de Camadas Rochosas: 

 

* Emparelhamento de rochas de idade similar em 

regiões diferentes  



Datação Absoluta 



Becquerel, Pierre e Marie Curie 
(1903)– descobriram a radiatividade 

Soddy e Rutherford (1930)– 
estudaram a radiatividade para 
datação de rochas 

 

 



Radioatividade e Datação 
Radiométrica 

 Estrutura Atômica 

   Núcleo   

Protons – Carga elétrica positiva.  

Neutrons – Carga elétrica neutra. 

Átomo é uma combinação de prótons e neutrons 

e elétrons, que ficam orbitando os núcleos (cargas 

elétricas negativas).  



– Número Atômico 

Um número identificador do elemento.  

Número de prótons no núcleo do átomo. 

– Número de Massa  

Número de prótons + o número de neutrons no 

núcleo atômico.  

Isótopo  

–Variação do mesmo átomo pai  

–Diferentes número de neutrons e número de 

massa. 

 



Radioatividade 

– Desintegração espontânea (decaimento) dos 
núcleos atômicos. 

 

– Decaimento radioativo  

Pai – um isótopo instável. 

Filhos – isótopos formados do decaimento de 
um átomo instável (pai). 

 

* Meia-vida – O tempo necessário para os núcleos 

radioativos decairem pela metade. 

 
A datação pelo decaimento radioativo requer um sistema 
fechado. 
 





 Meia vida:  tempo que leva para metade do 

elemento pai decair para o produto filho. 

Curva de decaimento radioativo 







A equação fundamental para o cálculo de idades através dos métodos 
radioativos é a seguinte: 

t = (1/l)ln (1 + F/P) 

onde t = tempo decorrido desde que o sistema radioativo se iniciou, ou seja, 
corresponde à idade radiométrica; 

 l = constante de desintegração; 

 F (filho) = quantidade de átomos do nuclídio radiogênico; 

e P (pai) = quantidade de átomos persistente do nuclídio radioativo. 

 





Métodos de Datação 
Radiométrica  

 Carbono-14  
 

– Meia-vida de somente 5730 
anos. 

 

– Usado para datar eventos 
muito recentes.  

 

– Carbono-14 produzido na 
atmosfera superior. 

 

– Método muito usado. 



 

C= 6P + 6N – estável; 

C= 6P + 7N – estável; 

C= 6P + 8N – instável. 



Datação de estratos sedimentares usando 
datação radiométrica 





Escala do Tempo Geológico  

 Divide a história geológica em unidades. 

 

 Originalmente criada usando dados relativos. 

 

 Subdivisões 

– Eon 

– Era 

– Período 

– Época 










