


WEGENER (1912)

“Os continentes, agora afastados, já estiveram 

juntos formando um único supercontinente – a 

Pangeia – rodeado por um único oceano – a 

Pantalassa. 

Posteriormente, a Pangeia fracturou-se e os 

continentes deslocaram-se até atingirem as 

posições actuais.”



Pérmico:

Os continentes estavam reunidos no

supercontinente Pangea, rodeados por um único

oceano Panthalassa .

Triásico:

Ruptura da Pangea, segundo a linha do Equador

com formação a Norte da Laurásia (Eurásia,

América do Norte, Gronelândia) e a Sul a

Gondwana (América do Sul, África e Austrália).

Entre a Laurásia e a Gondwana surge o Mar de

Tétis.

Jurássico:

A Índia separa-se da 

Austrália e ruma a Norte.

Cretácico:

Madagáscar separa-se da 

Africa.

Forma-se o Atlântico.

Fecho do Mar de Tétis.

Formam-se o Alpes na 

Europa por compressão 

do continente africano.

Até à actualidade:

Abertura do Atlântico continua.

Gronelândia separa-se da Eurásia e

ruma a Norte

As Américas unem-se e a Austrália

separa-se da Antártida

A Índia colide com a Ásia e forma os

Himalaias



Morfológicos

Continentes separados por oceanos 

encaixam entre si como um puzzle.

(costas Este da América do Sul e 

Oeste de África)

Paleontoló-

gicos

Aparecimento de fósseis da mesma 

espécie em locais muito distantes e 

que estão actualmente separados 

por oceanos.

Paleoclimá-

ticos

Marcas de glaciares em continentes 

cujo clima actual nunca permitiria a 

sua existência.

(marcas de glaciar em Africa)

Litológicos

Presença de rochas do mesmo tipo 

e com a mesma idade em 

diferentes continentes hoje 

afastados por um oceano.



A Teoria da Deriva dos Continentes foi rejeitada pela comunidade 

científica da altura porque:

Wegener não conseguiu explicar 

convenientemente como é que os continentes 

se conseguiam mover…

Só cerca de 50 anos mais tarde, com a realização de 

estudos da morfologia dos fundos oceânicos, a teoria da 

Deriva Continental voltou a ser considerada…já Wegener

tinha falecido.

Evidencia o CARACTER DINÂMICO DA CIÊNCIA!



Dorsal

Fossa



Em 1885, foi revelada a existência de

montanhas submarinas ao longo da

parte central do Atlântico.

Em 1962, o geólogo Harry Hess

constatou que as montanhas de cada

lado do rifte eram um perfeito espelho

das que existiam do outro lado. Concluiu

que o rifte era o local por onde o magma

era expelido, estando a crusta oceânica

constantemente a ser criada – Conceito

de Expansão dos Fundos Oceânicos

Dorsal médio atlântica



Dorsal médio-oceânica – cadeia montanhosa com milhares de km de comprimento situada na zona 

mediana dos oceanos. Na parte central apresenta um profundo vale – rifte – por onde ascende magma 

que origina novo fundo oceânico. É ainda atravessada por várias fracturas transversais.

Fossa oceânica – zona muito profunda onde ocorre destruição do fundo oceânico mais antigo pelo que 

se designa de zona de subdução.

Planície abissal – superfície profunda, mais ou menos plana, de um e outro lado da dorsal.

Talude continental – zona de declive acentuado que faz a transição entre continente e oceano.

Plataforma continental – zona ligeiramente inclinada, que ainda faz parte do continente.



Com o conhecimento e estudo dos fundos oceânicos constatou-se que:

Na zona dos riftes, a partir da ascensão do magma, forma-se continuamente 

litosfera oceânica nova, a qual empurra a mais antiga, para ser destruída na 

zona das fossas oceânicas.

A saída de lava nos riftes das dorsais provoca assim a expansão dos 

fundos oceânicos, que conduziu ao afastamento dos continentes que 

estiveram anteriormente unidos. Apoia Wegener!!!



As zonas de crescimento (riftes) são compensadas 

pelas zonas de destruição e, portanto, 

a Terra mantém-se com a mesma dimensão total, sem 

aumentar nem diminuir.









Continentais
(mais espessas 120km)

Oceânicas
(menos espessas 20-70km)

Mistas

Suportam um 
continente e uma boa 

parte de oceano. 

Exemplos: 
P. africana, 

P. norte-americana, 
P. sul-americana, 
P.euro-asiática, 
P. antárctica.

Suportam um oceano.
Não compreendem
crosta continental.

Exemplo: P. pacífica
P. de Nazca

Placas que 
compreendem partes

semelhantes de 
crosta oceânica e de 
crosta continental. 

Exemplo: 
P. indo-australiana.



 A litosfera, parte superficial da Terra, está dividida em vários pedaços

móveis – placas litosféricas ou tectónicas – encostadas umas às outras

como num puzzle.

 As placas litosféricas “flutuam” sobre a astenosfera plástica e flexível

(manto).

 As placas litosféricas movimentam-se, afastando-se, colidindo ou

simplesmente deslizando umas em relação às outras.

 Esses movimentos das placas devem-se às correntes de convecção
do manto.



No manto, as elevadas temperaturas aumentam a plasticidade dos materiais

permitindo a subida de material quente (menos denso). Na astenosfera, esse

material desloca-se horizontalmente, arrefece e desce por se ter tornado mais

denso.



A partir dos registos fósseis nas margens dos Atlântico, Hess inferiu que o oceano

se expandiu cerca de 1 cm por ano para cada lado da crista e assim os fundos dos

oceanos atuais têm cerca de 200 M.a..



Não são os continentes que se movem, 

mas sim as placas litosféricas.

Já é explicado como se movimentam as 

placas litosféricas – através dos 

movimentos de convecção do manto.



Há três tipos de limites de placa:

· Limites divergentes ou construtivos- nova 
litosfera é gerada (acreção), enquanto as placas
se afastam entre si

· Limites convergentes ou destrutivos-
litosfera é destruída (subducção), enquanto as 
placas colidem entre si e uma placa "mergulha" sob 
outra.

· Limites transformantes ou conservativos
- a litosfera nem está a ser produzida nem a ser
destruída, enquanto as placas deslizam

horizontalmente uma em relação à outra














