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 Deriva Continental e Tectônica de Placas 

- 1910 -> Weneger -> Teoria da Deriva Continental -> Movimento de massas 

continentais -> é confirmada pela Teoria da Tectônica de Placas, de 1967, que 

foi elaborada por vários cientistas. 

- Teoria da Deriva Continental: nessa teoria, eu sei que os continentes se 

movimentam. 

- Teoria da Tectônica de Placas: nessa teoria, eu sei porque os continentes se 

movimentos. 
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- Pequeno resumo cronológico da configuração dos continentes: 

350 milhões de anos atrás (carbonífero): todos os continentes estão juntos em 

um megacontinente chamado Pangea. 

200 milhões de anos atrás (jurássico): quebra do Pangea em dois grandes 

continentes, Laurásia e Gondwana. 

65 milhões de anos atrás (terciário): configuração semelhante à atual. 

os últimos 65 milhões de anos (quaternário): choques entre continentes 

promovem elevações. 

 

Figura - Configuração dos Continentes (durante a história da Terra) 

 

- Gondwana: agrupava América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália.  

- Laurasia: compreendia a América do Norte e a Eurásia. 

- Encontro de bordas de placas tectônicas gerou a formação das Montanhas 

Rochosas e da Cordilheira dos Andes (oeste das Américas), Alpes e Himalaia 

(na Eurásia) e Monte Atlas (África). 
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- Fragmentos de continente errantes geraram as Antilhas, a Nova Zelândia, 

Arquipélago Japonês e outras ilhas do leste da Ásia. 

- Teoria da Tectônica de Placas: placas rochosas (litosfera) deslizam sobre o 

manto (sólido, mas que se faz líquido nesse limite litosfera e manto, o que 

permite que a rocha deslize). A divisão estaria feita em 6 grandes. Nos limites 

das placas temos uma série de fenômenos: dobramentos, falhas, vulcanismos, 

terremos. 

- Tipos de movimentação de placas: 

Divergente: as placas se afastam (exemplo, Cordilheira Mesoceânica). 

Convergente: as placas vão ao encontro uma da outra (exemplo, cordilheira 

dos Andes). 

Lado-a-lado: as placas andam uma ao lado da outra (exemplo, Falha de San 

Andreas). 

- Tipos de Margem (relação continente-oceano): 

Passiva: não representa limite de placa. De acordo que entramos no oceano a 

profundidade vai aumentando aos poucos (exemplo, litoral brasileiro). 

Ativa: representa limite entre placas. Profundidade aumenta abruptamente. 

(exemplo, Pacífico-América do Sul). 

- Observação: o petróleo brasileiro localiza-se na sua plataforma continental 

que é bem desenvolvida. Nas margens continentais ativas, existe uma 

dificuldade para formação de petróleo, pois a matéria orgânica é destruída pela 

atividade de subducção entre as placas. 

 


