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A datação de terrenos e rochas faz-se recorrendo a dois tipos de métodos, os que permitem 
apresentar a idade em unidades de tempo e aqueles em que se separa a disposição e espessura 
dos estratos e a existência de fósseis. As rochas magmáticas e metamórficas, de que falaremos 
mais adiante, são, geralmente, datadas recorrendo ao primeiro tipo de métodos, enquanto as 
rochas sedimentares são datadas recorrendo ao segundo tipo.

Designam-se por fósseis estratigráficos ou
fósseis de idade os que são importantes na 
determinação da idade dos sedimentos em 
que se encontram. São exemplos as trilobites 
e as amonites.

Fig. 1-Amonite               Fig. 2 - Trilobite

 Um outro tipo de fósseis, designados fósseis de fácies são importantes para a reconstituição das 
características de ambientes do passado. Fácies pode definir-se como as características 
litológicas (que se referem à composição e estrutura das rochas) e paleontológicas (que se 
referem ao conteúdo em fósseis) de uma formação geológica. Um fóssil de fácies será, portanto, 
um fóssil característico dessas formações que indica como elas tiveram origem. Se, por 
exemplo, a formação geológica têm fósseis de seres vivos marinhos, poderemos dizer que tem 
um fácies marinho.

Fig. 3 – Fóssil e representação do ser no seu ambiente (Arqueopterix)

Muitas vezes pretende-se saber se determinadas camadas de rochas sedimentares muito 
afastadas umas das outras têm a mesma idade ou se são mais novas ou mais velhas do que as 
outras. Para isso observam-se os fósseis de cada uma das camadas ou conjuntos de camadas 
verificando-se quais são os mais velhos e quais os mais novos. Assim, como as camadas onde 
eles estão têm a mesma idade que eles, ao saber-se a idade dos fósseis fica-se a saber a idade 
das rochas.

O ramo da Geologia que estuda os fósseis é a Paleontologia. 
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1 – Explica o que entendes por fóssil de idade.

2- Define fóssil de fácies.

3 – Infere qual a importância dos fósseis de fácies

4– Observa atentamente a Fig. 4.

4.1 - Indica qual o estrato mais antigo. 

4.2 – Indica qual o estrato mais recente. Justifica a tua resposta.

4.3 – Indica dois estratos que tenham a mesma idade. Justifica a tua resposta.

5 – Refere o objecto de estudo da Paleontologia.

Fig. 4 – Sequência Estratigráfica contendo fósseis
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