O estudo dos agentes geológicos externos integra-se no capítulo da Geologia
denominado – Geodinâmica externa.
Nuno Correia

Na geodinâmica externa há que considerar em primeiro lugar os fenómenos de alteração superficial
das rochas. As várias rochas que afloram à superfície da Terra estão sujeitas a várias acções físicas e químicas,
que levam à sua alteração, à sua fracturação ao seu transporte e à sua deposição. É a partir da decomposição
e do transporte destes materiais, que se formam à superfície, os solos. Os principais factores que condicionam
a formação dos solos são:
a) Erosão.
b) Transporte.
c) Sedimentação.
Estes fenómenos são muito importantes, porque é a partir da erosão, transporte e sedimentação que a
superfície da Terra sofre modificações importantes, que nunca são estáveis, sempre em evolução. Na
desagregação das rochas há dois tipos de acções:
a) Acções físicas e mecânicas, do que resulta a desagregação ou alteração física.
b) Acções químicas que conduzem à decomposição ou alteração química.
Toda a desagregação se baseia em acções mecânicas físicas e químicas associadas por intermédio de
vários agentes que conduzem a fenómenos de Meteorismo, Meteorização ou Intemperismo (para os autores
de língua inglesa – Weathering).
Das acções físicas, as mais importantes são:
a)
b)
c)
d)

Acções térmicas.
Acção da água por gelivação
Intumescência
Acção física da água como simples dissolvente

Das acções químicas:
a)
b)
c)
d)
e)

Acção química da água como simples dissolvente.
Fenómenos de hidratação
Fenómenos de Oxidação
Hidrólise de silicatos
Caulinização de Feldspatos
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Acções Físicas
Acções Térmicas
Conduzem à partição da rocha devido a variações importantes da temperatura. Nas regiões tropicais
as rochas de dia estão sujeitas a temperaturas muito altas ao passo que de noite a temperatura desce muito,
atingindo-se temperaturas muito baixas. Estas variações muito importantes da temperatura levam à
fissuração, fendilhamento ou partição da rocha, dando blocos de rocha que são transportados mais
facilmente pela acção das águas e dos ventos. Em torno das rochas sujeitas a importantes variações de
temperatura formam-se auréolas de cascalhos, figura 1, que por acção gravítica se depositam nas imediações
das rochas.

Figura 1 – formação de auréolas de cascalho (Desintegração granular. Pode também ocorrer um fenómeno designado de descamação.

As rochas são constituídas por minerais com diferentes coeficientes de dilatação térmica. A variação da
temperatura faz com que as rochas sofram esforço intermitente que actuando ao longo do tempo, faz com
que os minerais sejam desagregados com facilidade (tal como o arame que é dobrado e desdobrado, parte). A
rocha esfolia-se segundo as suas isotérmicas.

Acção da água por Crioclastia
A crioclastia consiste no facto da água que preenche as fendas ou os poros das rochas, ao gelar,
aumentar de volume, funcionando como uma cunha e leva à partição da rocha, figura 2. Estes fenómenos de
crioclastia dão-se com mais frequência e têm maior importância nas rochas mais porosas ou nas rochas
cortadas por densas redes de diaclases, do que em rochas compactas e não diaclasadas, figura 3.
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Figura 2 – Acção da água no estado sólido. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, o seu volume aumenta em média
9%. A acção da crioclastia é ideal para temperaturas entre os -5ºC e os -15ºC.

Figura 3 – As rochas podem apresentar diaclases. Trata-se de fissura ou junta presente nos maciços rochosos que se
pode gerar por fenómenos de contracção durante o arrefecimento de magmas ou por acções de compressão ou de
tensão.

Um tipo particular de juntas ocorre em determinados corpos tabulares de origem magmática, tais
como diques, escoadas de lava e soleiras, por exemplo. Este aspecto particular associado às rochas
magmáticas diz respeito à existência e ao modelo de distribuição de certas direcções de fragilidade,
responsáveis pela susceptibilidade destas rochas aos agentes de alteração e de erosão. Nos basaltos estas
diaclases dão origem à formação de disjunção colunar ou prismática, mundialmente conhecidas através de
imagens da Calçada dos Gigantes, em Antrim, na Irlanda do Norte, figura 4,ou na Gruta de Fingal, na Escócia.
Em Portugal continental existem exemplos deste fenómeno, no Cabeço dos Órgãos, perto da Malveira
(Mafra), Cabeço do Lexim (Mafra). Na origem da sua formação temos magma que arrefece rapidamente
perto da superfície, sofrendo uma rápida contracção tal como aquela que podemos observar quando vidro
muito quente é mergulhado em água fria. No caso do magma, o arrefecimento brusco tende a formar juntas
com padrões regulares, normalmente prismáticos.
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Figura 4 -- Calçada dos Gigantes. Antrim, Irlanda Do Norte

Pedras Parideiras
Um caso particular de Acção Mecânica é o que ocorre no norte de Portugal, na região de Arouca, nas
conhecidas “Pedras Parideiras”.

“A termoclastia constitui um tipo de agente de meteorização, provocada pela variabilidade da temperatura
na superfície dos materiais rochosos, provocando uma variação no volume. Os encraves dilatam-se, como
reacção a temperaturas elevadas, e contraem-se por reacção ao arrefecimento. Como as rochas são em geral
agregados poliminerálicos, e devido ao facto de cada mineral apresentar diferentes valores de coeficiente de
dilatação, surgem diferentes velocidades de expansão e contracção. As partes mais externas das rochas,
sujeitas a fortes amplitudes térmicas diurnas vão-se fracturando. A desagregação pela gelivação é das mais
eficazes em termos de fracturação, embora seja um mecanismo de carácter sazonal e que ocorre,
predominantemente, em zonas de alta montanha. Este agente, contribui activamente para o “parir” do
nódulo de biotite. A água contida nas fracturas, quando a temperatura é menor que 0ºC, começa a gelar na
parte mais superficial. À medida que a temperatura exterior baixa, as cunhas de gelo vão crescendo no
interior das fracturas. A água ao congelar, aumenta de volume (cerca de 10%), exercendo
consequentemente, uma grande pressão, no interior dessas fracturas, provocando o seu alargamento e
prolongamento. Logo, promove a desagregação das rochas, e o consequente “parir” do encrave biotítico.
As Pedras Parideiras, paulatinamente afloram à superfície da rocha, desprendem-se e vão-se acumulando no
solo. Por isso, os camponeses da região chamam à rocha "a pedra que pare pedra", isto é, a rocha que produz
uma outra rocha. Urge ainda atentar à preservação deste pecúlio, pois o vandalismo e usurpação
indiscriminada dos nódulos em nada engrandece o património que é de todos.
* José Manuel Lobo – jmlobo@aeportugal.com; ; Bruno Manuel Rodrigues Novo – bmnovo@aeportugal.com (Colégio Monitores do Visionarium)
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Intumescência
A adição de água às rochas pode levar ao aumento de volume
da rocha, chama-se de intumescência, e é comum nas rochas
argilosas. Por outro lado as argilas quando perdem rapidamente
água ficam fendilhadas, formando uma rede de fendas a que se
dá o nome de Fendas de Dessecação ou “Mud Cracks”

Figura 5 – Fendas de Dessecação, Wadi
Quanaia, Mar Morto. Jordânia.
http://www.flickr.com/photos/young_geologist

Acção Física da água como simples Dissolvente
Há rochas como o sal-gema que são facilmente postas em solução pela água.
Crescimento de minerais ou haloclastia
Por vezes, a água que existe nas fracturas e poros das rochas contém sais dissolvidos, que podem precipitar e
iniciar o seu crescimento exercendo assim, uma força expansiva, que contribui para uma maior desagregação
das rochas, figura 6. Um exemplo que ocorre nas áreas costeiras é o crescimento de cristais do mineral de
halite. Este processo ocorre ainda em zonas desérticas e em vales gelados da Antárctica.
Figura 6 – Esquema de
haloclastia. A ruptura dos
materiais verifica-se pela
cristalização de sais a partir de
soluções, por evaporação.
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Descompressão
Ocorre descompressão quando rochas enterradas,
sujeitas a pressões causadas pela carga suprajacente,
são exumadas, sendo-lhes retiradas as rochas
suprajacentes por erosão. Esta remoção diminui as
pressões confinantes que resulta numa dilatação dos
materiais rochosos, gerando uma série de fendas que se
desenvolvem num padrão subparalelo à superfície,
figura 7. Estas fendas subdividem uma série de capas,
ligeiramente encurvadas, semelhantes a cascas de
cebola, que permitem a passagem de fluidos como a
água, podendo facilitar outros processos de
meteorização física como a criofractura. Ao fenómeno
de escamação de lajes encurvadas de rocha a partir da
superfície da rocha mãe dá-se o nome de exfoliação.
Um outro fenómeno, denominado de disjunção
esferoidal, refere-se ao processo pelo qual massas de
rocha sólida são cortadas por fendas segundo um
padrão aproximadamente cúbico, que promovem a
meteorização da rocha em núcleos esferoidais, figura 8
A e B.

Figura 7 – as juntas subparalelas à superfície formam-se por
descompressão. Os batólitos intrusivos formam-se em
profundidade em determinadas condições de pressão e
temperatura. Ao ser exposto à superfície em virtude de processos
erosivos, o alívio de preso suprajacente provoca descompressão do
batólito.
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Figura 8 A – Redução progressiva do cubo em esfera. A alteração é mais rápida nos vértices, depois nas arestas e mais lenta nas faces.

Figura 8 B - A redução da pressão sobre urna massa rochosa pode causar a sua expansão e posterior
fragmentação. As rochas formadas em profundidade sob grande pressão, como por exemplo as rochas
magmáticas plutónicas, quando são aliviadas do peso das rochas suprajacentes, expandem, fracturam e
formam diaclases. Por vezes, este alívio de pressão provoca o aparecimento de camadas concêntricas
de capas algo semelhantes a escamas de cebola. Este processo designa-se disjunção esferoidal.
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Actividade orgânica
Este processo resulta da interacção da biosfera com a
litosfera, ou seja das acções dos seres vivos que habitam
nas ou na dependência das rochas. Como exemplo do
papel desagregador da actividade orgânica, temos as
raízes das plantas que, ao se introduzirem nas fracturas e
crescendo, originam tensões capazes de provocar ruptura
dos materiais rochosos, figura 9.

Figura 9 - A implantação de sementes nas

fracturas de rochas porosas e com fraca
resistência pode contribuir para a
desagregação das mesmas. As suas raízes são
responsáveis pelo alargamento das fendas
pré-existentes, com consequente separação
dos blocos rochosos. Também os ventos,
fazendo balançar as árvores, obrigam ao alargamento das fendas das rochas onde estão
implementadas, facilitando, desta forma, a
acção de outros agentes de alteração.
Por vezes, certos animais como coelhos,
texugos, minhocas e formigas cavam tocas ou
galerias que aumentam o grau de degradação
da rocha ou expõem, ainda mais, as rochas a
outros agentes de meteorização dos seres
vivos na meteorização das rochas.
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Meteorização química
O processo de meteorização química transforma os minerais das rochas em novos produtos químicos e a sua
acção é tanto mais intensa e facilitada quanto maior for o estado de desagregação física das rochas. Este tipo
de meteorização é mais frequente em regiões quentes e húmidas, nas quais a temperatura tem um papel
importante na velocidade e dinâmica das reacções químicas que se efectuam.
Esta meteorização pode ocorrer de duas maneiras distintas:
 os minerais são dissolvidos completamente, a exemplo da calcite ou halite, e, posteriormente, podem
precipitar formando os mesmos minerais;
 os minerais são alterados, a exemplo dos feldspatos e micas, e, posteriormente, formam novos
minerais, especialmente, minerais de argila.
A meteorização química das rochas inclui diversas reacções químicas, tais como a dissolução, a
hidratação/desidratação, a hidrólise e a oxidação/redução. Estas reacções ocorrem mais facilmente na
presença da água e do ar atmosférico.
O quadro seguinte sintetiza as principais reacções que podem ocorrer durante a meteorização química.
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Algumas reacções químicas comuns em meteorização química
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Produtos resultantes da Meteorização química

Minerais

Basalto

Feldspato
Minerais ricos em
Fe2+
Magnetite

Granito

Feldspato
Mica
Minerais ricos
em Fe2+
Quartzo

Produtos sólidos
resultantes da
meteorização
Minerais de
argila
Minerais de
argila e Goetite
Goetite

Minerais de
argila
Minerais de
argila
Minerais de
argila e Goetite
Quartzo

Iões solúveis em solução

Espécies neutras em
solução

+

Na1+ e Ca2+

Sílica (SiO2)

+

Mg2+

Sílica

+

Na1+ e K1+

Sílica

+

K1+

+

Mg2+

Sílica

Quando um basalto sofre alteração química, os seus minerais silicatados e ricos em magnetite são
convertidos em minerais de argila, goetite, catiões solúveis e sílica. No caso dos granitos, estes mesmos
produtos ocorrem por alteração do feldspato e dos minerais ferromagnesianos. Porém estes produtos
incluem os grãos de quartzo, mineral resistente à meteorização química.
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Distribuição dos Alteração à superfície do Globo
G. Pedro (1968) estabeleceu com base no comportamento de certos componentes químicos (SiO2, Al2O3,
Ca2+, Mg2+, Na+ , K+) a distribuição dos principais tipos de alteração à escala do globo da qual se resume
uma visão muito esquemática na figura 10.

FIGURA 10
A – REGIÕES PRATICAMENTE SEM ALTERAÇÃO BIOQUÍMICA (14% da área dos continentes) : - regiões árcticas
(10%) e desérticas quentes (4%).
B – REGIÕES COM ALTERAÇÃO BIOQUÍMICA (86% da área dos continentes)
1 – ZONAS DE ENRIQUECIMENTO EM SÍLICA (por perda fácil da alumina) : - taiga, tundra e tufeiras boreais;
2 - ZONAS DE HIDRÓLISE (enriquecimento relativo de alumina por evacuação mais fácil da sílica e das bases):
a) Concentrações residuais de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio (bauxites) : regiões
intratropicais-húmidas.
b) Zona das caulinites e dos encouraçamentos ferruginosos (lateritos): regiões tropicais sub-húmidas.
c) Concentrações de associação - ilite, clorite – regiões temperadas. Também chamada zona de
arenização, dado que a alteração parcial das rochas converte-as num produto, pouco modificado mas
que conserva o aspecto mais ou menos original, mas desagregado – o saibro.
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Factores que influenciam a Meteorização química

Podem ser :
a)
b)
c)
d)
e)

Mineralogia
Tipo de rocha e estrutura
Declive
Clima
Tempo

Mineralogia
A resistência dos silicatos à meteorização química é função de três características : composição química, acidez da água
e grau de polimerização. Este último será referido no estudo do magmatismo.
Ordem de estabilidade dos minerais mais comuns à meteorização química
Mais estáveis
Menos susceptíveis à
meteorização
química

Menos Estáveis
(Mais susceptíveis à
meteorização
química

Óxidos de ferro e hidróxidos
Óxidos de alumínio e hidróxidos
Quartzo
Minerais de argila
Moscovite
Feldspato potássico
Biotite
Feldspato sódico (albite)
Anfíbolas
Piroxenas
Feldspato rico em cálcio (Anortite)
Olivina
Calcite

Rochas e estrutura
Uma vez que as rochas são constituídas por minerais, as diferentes associações mineralógicas vão conferir uma maior
resistência à meteorização química. O granito, sendo uma rocha rica em quartzo, moscovite e feldspatos potássicos vai
ser menos susceptível à meteorização química quando comparada por exemplo com o calcário (rocha rica em calcite),
ou o basalto (rico em olivinas e anortite).
A diferença no tipo de rocha (petrográfico) e a estrutura das sequências de rochas vão ter também consequências.
Camadas de quartzitos (rocha rica em quartzo) intercaladas em xistos, vai ser responsável por uma “meteorização
diferencial”, onde as camadas de quartzitos serão menos susceptíveis à erosão quando comparadas com os xistos.

Declive
Em zonas de declive acentuado a remoção de minerais alterados é mais rápida do que em regiões de declive suave.

Clima
Na figura 11 podemos relacionar o clima com a meteorização química. O clima (sobretudo a temperatura e a
pluviosidade) desempenha um papel essencial no controlo dos processos de meteorização química. A meteorização
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mecânica é dominante em regiões onde a temperatura e a pluviosidade são baixas. As temperaturas altas e
pluviosidade favorecem a meteorização química.

Figura 11 A precipitação elevada favorece a meteorização química, uma vez que as reacções de dissolução, hidrólise e
hidratação dos minerais apenas ocorrem na presença de água. A temperatura elevada aumenta a velocidade das
reacções químicas. A vegetação abundante contribui para a meteorização física das rochas, pelo crescimento das raízes
em fendas, e para a meteorização química, uma vez que a respiração das raízes produz CO2, que, ao reagir com a água
do solo, dá origem a ácido carbónico.
Nas regiões polares, predomina a meteorização física, pela acção do gelo. A água congela nas fendas das rochas,
aumenta de volume e contribui para o alargamento das fendas e para a divisão da rocha em blocos angulosos. A
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meteorização química é pouco significativa, uma vez que, a temperaturas muito baixas, as reacções químicas são muito
lentas ou não ocorrem. Assim, os blocos que se soltam por acção do gelo praticamente não sofrem alterações.

Tempo
Os estudos de decomposição das rochas, em edifícios antigos e monumentos mostraram que são necessárias umas
centenas de anos para rochas magmáticas plutónicas sofram uma alteração de apenas alguns milímetros. Granitos e
outras rochas resistentes, ainda apresentam estrias e superfícies polidas da última glaciação ocorrida acerca de 10 000
anos. Nas regiões onde estes vestígios ainda não foram meteorizados, o clima frio e as sucessivas glaciações reduziram
ao mínimo os efeitos da meteorização química. Contudo em regiões onde não ocorreram glaciações, as rochas têm
estado sujeitas à acção contínua da meteorização e por vezes as zonas alteradas apresentam grande espessura. A razão
de alteração das rochas tem sido calculada de diferentes formas. No documento Ciência da Geologia encontra-se uma
destas formas através da qual foi possível determinar a idade relativa a partir de zonas de alteração.
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