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A TECTÔNICA DE PLACAS E A  

DERIVA CONTINENTAL 



1 – A DERIVA CONTINENTAL 

• As deformações visíveis na superfície do terreno, 

os fenômenos vulcânicos e sísmicos, presentes 

tanto nos continentes, como no fundo dos 

oceanos, são provas do dinamismo da Terra. 

Nosso Planeta não é um corpo estático, pelo 

contrário, ele esteve e continua sob intensa 

atividade. 

• Os continentes são porções de terra sobre placas 

tectônicas, que estão à deriva sobre o manto. 

• Se movem aproximadamente 18 cm ao ano. 



2 – A TEORIA 

• Descrita, inicialmente,  pelo 

alemão Alfred Lothar Wegener, no 

livro A Origem dos Continentes e 

dos Oceanos, em 1915, onde 

expõe os princípios básicos deste 

capítulo sobre a história da Terra. 

• “Os continentes se deslocam, se 

fragmentam, colidem ou afastam-

se...” 

• Evidências:  

– registros fósseis, climáticos e 

geológicos dos continentes. 



3 – PRINCÍPIOS DA TEORIA 
• A fragmentação da Pangéia ocorreu no início da 

era mesozóica. 



A Pangéia, ao se fragmentar, forma dois super 
continentes: Gondwana, ao sul e, Laurásia ao norte. 



No final do mesozóico inicia a formação do Atlântico e 
a Índia começa o seu deslocamento para o norte. 



• Na metade do terciário surge a América Central e 

começa a fechar o Mar Mediterrâneo. 



• Este é o aspecto atual dos continentes, mas o 

processo de deriva não terminou. 



• A deriva continental é constante, modificando a 

forma e a posição geográfica dos continentes. 

Posição dos continentes daqui a 50 milhões de anos. 



Posição dos continentes daqui a 150 milhões de anos. 

• Se a deriva permanecer com a atual tendência, em 

um futuro próximo, alguns milhões de anos, pode... 



• ... ocorrer uma junção dos continentes, 

como uma nova Pangéia. 

Posição dos continentes daqui a 250 milhões de anos. 
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Principais placas tectônicas 



• As maiores ações vulcânicas da Terra ocorrem no 

Círculo do Fogo do Pacífico. 



As principais dorsais oceânicas são: 

1. Dorsal do 

Atlântico 

2. Dorsal do 

Pacífico 



• A Falha de Santo 

André, localizada no 

contato entre as placas 

Juan de Fuca e Norte-

americana, é o 

principal exemplo de 

movimento tangencial 

ou transformante. 
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