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1. Dinâmica interna da Terra 

 

1.1. Deriva dos Continentes e Tectónica de Placas 

 

1.1.1. Teoria da Deriva Continental 

 

Esta teoria foi apresentada por Wegener em 1912, e defendia que os continentes, 

agora afastados, estiveram outrora unidos num único supercontinente, a que ele chamou 

de Pangeia, que era rodeado por um único oceano – a Pantalassa. Posteriormente terá 

ocorrido a fragmentação da Pangeia, tendo os continentes se afastado até atingirem as 

posições atuais (Figura 1). 

Figura 1 – Fragmentação e evolução dos continentes desde a Pangeia até à atualidade: A – 

Pangeia à 225 milhões de anos, B – Continentes na atualidade. 

 

Esta teoria apresentava vários argumentos a favor como: morfológicos, 

litológicos, paleontológicos e paleoclimáticos (Quadro 1). 

Mas esta teoria foi rejeitada pela comunidade científica, uma vez que Wagener 

não conseguiu explicar convenientemente como é que os continentes se conseguem 

mover. 

Só após o estudo morfológico do fundo dos oceanos, com recurso a técnicas como 

o sonar e o uso de veículos robôs, é que a teoria da Deriva Continental voltou a ser 

considerada. 
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Quadro 1 – Argumentos a favor da Teoria da Deriva Continental. 

 

1.1.2. Morfologia do fundo dos oceanos 

 

Através do uso de técnicas como o sonar e o uso de veículos robôs, foi possível 

construir um modelo da morfologia do fundo dos oceanos (Figura 2). 

 
Figura 2 – Morfologia do fundo dos oceanos. 

 

 

Morfológicos 

Semelhança de morfologia entre as margens 

dos continentes (muito evidente nas costas 

Este da América do Sul e Oeste de África) 

Litológicos 

Presença de rochas do mesmo tipo e com a 

mesma idade em diferentes continentes hoje 

afastados por um oceano (por exemplo 

semelhança em rochas da costa atlântica da 

América do Sul e África) 

Paleontológicos 

Semelhança de fósseis encontrados em 

locais tão distantes que estão atualmente 

separados por oceanos 

Paleoclimáticos 

Existência de vestígios de gelo em locais 

atualmente quentes e secos (exemplo: 

marcas de glaciar em África) 
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 Dorsal médio-oceânica – cadeia montanhosa com milhares de km de 

comprimento e que se situa na zona mediana dos oceanos. Possui um vale na zona 

central chamado rifte, por onde ascende magma que origina novo fundo oceânico (esta 

zona possui uma intensa atividade, sendo uma zona de crescimento, o que sugere que há 

mobilidade do fundo oceânico a partir dos riftes). 

 Fossa oceânica – zona muito profunda onde ocorre destruição do fundo 

oceânico mais antigo (zona de subdução).  

 Planície abissal – superfície profunda e mais ou menos plana, que se situa de 

um lado e do outro da dorsal oceânica. 

 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. 

 Litosfera ou crosta continental – camada externa da Terra, formada por rochas 

e minerais, com profundidade entre 5 e 70 km. É na crosta continental que se situam as 

placas litosféricas (continentais, oceânicas e mistas).  

 

1.1.3. Teoria da Tectónica de Placas 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1. Tipos de placas 

 

De acordo com a Teoria da Tectónica de Placas, existem 3 tipos de placas (Figura 

3): 

 

 Placas continentais – são as mais espessas (120 km); 

                                                Suportam crosta continental e parte de crosta oceânica. 

                                                Exemplo: placa Euro-Asiática. 

Teoria da Deriva Continental 

+ 

Teoria da Expansão dos Fundos Oceânicos 

Teoria da Tectónica de Placas 

= 
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 Placas oceânicas – são menos espessas (20-70 km); 

                                           Suportam apenas crosta oceânica. 

                                           Exemplo: placa do Pacífico. 

 

 Placas mistas – suportam partes semelhantes de crosta oceânica e de crosta 

continental. Exemplo: Placa indo-australiana.  

 
Figura 3 – Teoria da Tectónica de Placas. 

  

1.1.3.2. Tipos de limites de placas 

 

Há três tipos de limites de placa (Figura 4): 

 

 Limites divergentes ou construtivos – ocorre formação de litosfera devido á 

ascensão de magma que arrefece, formando nova crosta terrestre, o que leva ao 

afastamento de placas. A estes limites estão associados fenómenos como vulcanismo e 

sismos superficiais. Exemplo: rifte. 

 

 Limites convergentes ou destrutivos – ocorre destruição de litosfera devido à 

colisão de placas, pelo que uma “mergulha” sob a outra (fenómeno de subdução), 

ocorrendo destruição da placa litosférica que “mergulha”. Este tipo de limites provoca 

sismos, erupções vulcânicas e formação de montanhas. 
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 Limites transformantes ou conservativos – não ocorre destruição e nem 

formação de litosfera, uma vez que as placas deslizam horizontalmente uma em relação 

à outra. 

Figura 4 – Tipos de limites de placas: A – Limites Divergentes, B – Limites Convergentes, C – 

Limites Conservativos.  

 

1.1.3.3. Limites convergentes 

 

 Placa oceânica com placa oceânica – como as 2 placas possuem igual 

densidade, uma das placas sofre subdução em relação á outra, ocorrendo a formação de 

fossas (exemplo: fossa das Marianas no Oceano Pacífico). Este tipo de subdução pode 

originar vulcões que se dispõem em Arcos vulcânicos (exemplo: ilhas Japonesas). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Limite convergente – placa oceânica com placa oceânica. 

 

 Placa oceânica com placa continental – a placa oceânica é mais densa, pelo 

que sofre subdução em relação á placa continental. Exemplo: cordilheira dos Andes, que 

se formou devido ao choque entre a Placa Sul-Americana (Placa Continental) e a placa 

de Nazca (Placa Oceânica). 

 

 

 

Figura 6 – Limite 

convergente – placa 

oceânica com placa 

continental. 

A B C 



Ciências Naturais 7º ano – Tectónica de placas 

Esperança Marques                                                       6 

 

 Placa continental com placa continental – no local de 

convergência/aproximação das 2 placas ocorre formação de elevações rochosas. 

Exemplo: Himalaias, que se formaram devido ao choque entre a placa Euro-Asiática 

(Placa Continental) e a placa Indiana (Placa Continental). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Limite convergente – placa continental com placa continental. 

 

1.1.4. Ocorrência de falhas e de dobras 

 

Das forças tectónicas (compressivas ou distensivas) resulta a formação de 

estruturas como cadeias montanhosas, vulcões, riftes, fossas, falhas e dobras. 

 

1.1.4.1. Dobras 

As dobras correspondem a um encurvamento de uma superfície originalmente 

plana, uma vez que as rochas localizadas nessa superfície apresentam um 

comportamento dúctil (isto é, deformam-se sem partir). Resultam de forças 

compressivas. 

Existem vários tipos de dobras – vertical, inclinada e deitada (Figura 8). 

 
Figura 8 – Diferentes tipos de dobras: A – Dobra inclinada, B – Dobra vertical, C – Dobra 

deitada. 

 

1.1.4.2. Falhas 

As falhas correspondem a deformações permanentes e irreversíveis em rochas em 

que foi ultrapassado o seu limite de plasticidade, e por isso as rochas não se 

A B C 
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deformam/dobram, mas fraturam-se. As falhas são acompanhas de um movimento 

relativo de um dos blocos fraturados. Resultam de forças compressivas ou distensivas. 

Existem vários tipos de falhas – normal, inversa e de desligamento (Figura 9). 

Figura 9 – Diferentes tipos de falhas: A – Falha normal, B – Falha inversa, C – Falha de 

desligamento. 

 

As falhas normais resultam de forças distensivas. Nestas, o teto desce 

relativamente ao muro. Este tipo de falhas forma-se geralmente em zonas de separação 

de placas tectónicas continentais ou oceânicas. 

As falhas inversas resultam de forças compressivas. Nestas, o teto sobe 

relativamente ao muro. Este tipo de falhas ocorre geralmente em zonas de colisão de 

placas tectónicas. 

Nas falhas de desligamento ocorre um movimento dos blocos que é horizontal e 

paralelo à direção do plano de falha. Um exemplo muito conhecido de uma falha de 

desligamento é a Falha de Santo André, que se prolonga por cerca de 1290 km através 

da Califórnia, e que marca um limite transformante entre a Placa do Pacífico e a Placa 

Norte-Americana. 

 

Resumindo 

Figura 10 – Representação esquemática da formação de falhas e de dobras. 

A B C 

Frágil 

Fratura das rochas acompanhada de 

movimento relativo de um dos blocos 

fraturados 

Comportamento das rochas 

Dúctil (deformam sem partir) 

Falhas Dobras 

Encurvamento de superfícies originalmente 

planas, não se verificando deslocação dos 

blocos 
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