
user 02/03/05

Título aqui 1

Geologia Geral
Tectônica Global.

1 - O surgimento da Teoria da Deriva Continental;
2 - Anos 50: O ressurgimento da Teoria da Deriva 

Continental;
3 - O surgimento da Teoria da Tectônica Global;

4 - Placas Tectônicas;
5 - A dança dos continentes.

■ A Terra é dinâmica. Se fosse fotografada do 
espaço a cada século, desde sua formação 
até hoje, e estas fotos compusessem um 

filme, o que veríamos seria um planeta azul 
se contorcendo com os continentes ora 

colidindo, ora se afastando entre si.

■ A Tectônica Global ou de Placas é a chave 
para a compreensão da história geológica da 
Terra e de como será o futuro do planeta em 

que vivemos.

O surgimento da Teoria da 
Deriva Continental

■ A teoria da Tectônica de Placas revolucionou as 
Geociências e nasceu quando surgiram os primeiros 
mapas das linhas de costas atlânticas da América do 

Sul e da África. Em 1620, Francis Bacon, filósofo 
inglês, apontou o perfeito encaixe entre estas duas 

costas e levantou a hipótese, pela primeira vez de que 
estes continentes estiveram unidos no passado.

■ Mas, durante estes anos até o início do Século XX, 
esta hipótese não teve suporte científico. 

■ A origem da teoria da Tectônica de Placas ocorreu no 
início do Século XX com as idéias visionárias e pouco 
convencionais para a época do cientista alemão Alfred 
Wegener, que se dedicava a estudos meteorológicos, 

astronômicos, geofísicos e paleontológico.

■ A este supercontinente Wegener denominou Pangea, 
onde Pan significa todo, e Gea, Terra, e considerou 

que a fragmentação da Pangea teria iniciado há cerca 
de 220 milhões de anos. A Pangea teria se dividido em 

dois continentes sendo o setentriaonl chamdo 
Laurásia e o austral Godwana.  
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Wegener, que se dedicava a estudos meteorológicos, 

astronômicos, geofísicos e paleontológico.

■ A este supercontinente Wegener denominou Pangea, 
onde Pan significa todo, e Gea, Terra, e considerou 

que a fragmentação da Pangea teria iniciado há cerca 
de 220 milhões de anos. A Pangea teria se dividido em 

dois continentes sendo o setentrional chamado 
Laurásia e o austral Godwana.  

■ Para isso, Wegener procurou evidências que 
comprovassem sua teoria, além da coincidência entre 

as linhas de costas atuais do continentes. 

■ As evidências são:
■ A presença de fósseis (vegetais e animais) em regiões 

da África e do Brasil;

■ Evidências de glaciação, há aproximadamente 300 Ma 
na região Sudeste do Brasil, Sul da África, Índia, oeste 

da Austrália e Antártica e florestas tropicais no 
hemisfério norte;

■ Rochas semelhantes e com a mesma idade em 
diferentes continentes, ou seja, no Brasil e na África e 

na América do Norte e na Europa.
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■ Em 1915 Wegener lançou A Origem dos 
Continentes e Oceanos. Wegener morreu em 1930 

e essa Teoria é esquecida por conter várias 
questões não respondidas:

■ Quais seriam as forças capazes de mover os 
imensos blocos continentais?

■ Como que a crosta rígida deslizaria sem que fosse 
quebrada pelo atrito?

Anos 50: o Ressurgimento da 
Teoria da Deriva Continental

■ Na Década de 40, militares americanos realizaram a 
confecção de mapas dos fundos dos mares 

(relevo). Surgiram cadeias de montanhas, fendas e 
fossas muito profundas. Mapearam uma enorme 

cadeia de montanhas submarinas, demoninadas de 
Dorsal Meso-Oceânica. 

■ Posteriormente, foi constatado que ao longo da 
cadeia o fluxo térmico era maior e havia intensa 

atividade sísmica e vulcânica. Essa dorsal dividia a 
crosta submarina em 2 partes e representa a 
ruptura produzida durante a separação dos 

continentes.

■ Na Década de 60, a geocronologia permitiu a 
obtenção sobre a idade das rochas do fundo do 

oceânico, obtendo rochas jovens (200 Ma). 
■ Na Década de 60, descobriu-se que as rochas poderiam 

indicar antigas direções do campo magnético terrestre  
(paleomagnetismo). Antigamente se pensava em uma 
mudança no eixo rotacional da Terra, mas a Teoria da 
Deriva Continental mostrou que só existia uma única 

direção, exatamente a direção que existe hoje.

■ Harry Hess (Universidade de Princeton – EUA), no início da 
Década de 60 (1962) publicou o trabalho intitulado “History 

of the Ocean Basins”, e descreveu a expansão do fundo 
dos oceanos através dos processos de transmissão de 

calor na astenosfera por correntes de convecção.

O surgimento da Teoria da 
Tectônica Global
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Correntes convecção Placas Tectônicas
■ A litosfera tem espessura variadas, com uma média 

próxima de 100 km e é compartimentada por falhas 
profundas em Placas Tectônicas.

■ Os limites das placas tectônicas podem ser de três tipos 
distintos:

■ Limites Divergentes: marcado pelas cadeias meso-
oceânicas, onde as placas tectônicas afastam-se uma da 

outra, com a formação de nova crosta oceânica;

■ Limites convergentes: onde as placas tectôncias colidem, 
com a mais densa mergulhando sob a outra, gerando uma 

zona de intenso magmatismo a partir de processos de 
fusão parcial da crosta que mergulhou;

Japão, Indonésia e 
Philipinas

Himalaia e Alpes

Andes
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■ Limites transformantes ou conservativos: onde as placas 
tectônicas deslizam lateralmente uma em relação à outra, 
sem destruição ou geração de crosta, ao longo de falhas 

transformantes. 

Falhas 
Transformantes

Falha de 
San 

Andreas 
(USA)

■ A velocidade média de placas tectônicas é determinada 
através da utilização de pontos de referência, com os Hot 

Spots ou Pontos Quentes (Ilhas do Havaí, Fernando de 
Noronha, Islândia, etc..), .

A Dança dos Continentes


