
A “Dança dos continentes” 
Tectônica de placas – Deriva continental



O planeta Terra



O planeta Terra



Os continentes já estiveram unidos?
• No século XVII, o mapa do mundo era baseado nos

conhecimentos da época e cientistas já haviam
notado a semelhança no encaixe dos continentes.



A Teoria da Deriva Continental

• Proposta pelo astrônomo, meteorologista e
geofísico alemão Alfred Wegener (1880 – 1930),
no ano de 1915.



Pangeia (do grego, “todas as terras”)



Quais evidências levaram a essa teoria?

• O encaixe aparente dos continentes



Quais evidências levaram a essa teoria?

• Correlação de fósseis





Quais evidências levaram a essa teoria?

• Correlação de rochas e feições geológicas



• Paleoclima

Quais evidências levaram a essa teoria?

DepósitosDepósitos glaciaisglaciais do do PaleozoicoPaleozoico Superior Superior 
~350 ~350 Ma.Ma.



Como os continentes se deslocaram?

• Apesar de todos os argumentos que Wegener tinha apresentado,
muitos geólogos da época não estavam convencidos de que os
continentes haviam se deslocado.

• A grande questão era: Qual o mecanismo capaz de gerar “força”
suficiente para deslocar as gigantescas massas continentais? A
resposta viria na década de 1960.

A convecção do manto



A convecção do manto



A convecção do manto





Placas tectônicas

*Agentes internos e externos



Podem ser: 
• Divergentes; 
• Convergentes;
• Transformantes.

Limites entre placas

• Transformantes.



Limites divergentes (construtivos)

• As placas afastam-se uma das outras;
• Forma-se uma nova litosfera;
• Riftes



Limites divergentes (construtivos)
Oceano

Continente



Limites convergentes (destrutivos)

• As placas aproximam-se uma das outras;
• Ocorre destruição da litosfera;
• Zonas de subducção.

Oceano - Continente



Limites convergentes (destrutivos)
Continente - Continente

Oceano - Oceano



Limites transformantes (conservativos)

• As placas deslizam uma em relação à outra;
• Não há destruição e nem formação da litosfera;
• Falhas transformantes



Limites transformantes
Limites transformantes (conservativos)





Limites entre placas



A Teoria da Deriva Continental

• Inicialmente, havia um “supercontinente”
chamado Pangeia , rodeado por um único
oceano, o Pantalassa [Permo-Triássico]



A Teoria da Deriva Continental

• A Pangeia se fragmentou em dois
supercontinentes. Ao norte, Laurásia e, ao
sul, Gondwana [Jurássico]





A Teoria da Deriva Continental

• América do Sul e África se separam,
Madagascar separa da África, Índia segue em
direção a Ásia [Crétáceo superior]







CICLO DAS CICLO DAS 
ROCHAS



O que é Rocha?O que é Rocha?



Rocha é um agregado 
natural de mineraisnatural de minerais







Fusão e Magma





Rochas 
Magmáticas 

Rocha derivada da solidificação do 
magma



Rocha derivada da solidificação do 
magma





Erosão, 
Transporte e 

Sedimentação



Sedimentos
Sedimento pode ser uma 

partícula, fragmento de rocha, 
animal, planta ou mineral que é 

passível de deposição





Rochas Sedimentares

Rocha Sedimentar é constituída por
sedimentos , que são erodidos,
transportados e depositados. O
processo de litificação transforma os
sedimentos depositados em rocha



Rocha Sedimentar é
constituída por
sedimentos , que são
erodidos, transportados e
depositados. O processo
de litificação transforma
os sedimentos depositadosos sedimentos depositados
em rocha



Fósseis
Fósseis são restos ou vestígios
(partes do corpo, rastros e pegadas)
de seres vivos preservados nas
rochas. Frequentemente encontrados
em Rochas Sedimentares



Varvito

Rocha Sedimentar 
constituída por deposições 

rítmicas sazonais





Metamorfismo



Rochas Metamórficas

Rocha derivada do metamorfismo
rochas pré-existentes, devido à
elevação de pressão e temperatura



Rocha derivada do metamorfismo 
rochas pré-existentes, devido à 

elevação de pressão e 
temperatura







O Tempo geológico



TEMPO 
HISTÓRICO

TEMPO 
GEOLÓGICO

XX



• Éon ���� Maior intervalo de tempo do período geológico

• Era ���� Divisão do éon caracterizada pelo modo com os

Para facilitar o estudo e entendimento dos eventos que ocorreram

nesse período, os cientistas o dividiram em intervalos menores,

chamados unidades cronogeológicas. Estas unidades são:

• Era ���� Divisão do éon caracterizada pelo modo com os

continentes e oceanos se distribuíam e como os seres vivos nela

se encontravam

• Período ���� Uma divisão da era e unidade fundamental do
período geológico

• Época ���� Intervalo menor dentro do período

• Idade ����Menor divisão do período geológico





Nesses casos o evento ocorre rapidamente, porém, o
processo para sua ocorrência levou milhares de anos.



COMPARAÇÃO DA IDADE DA TERRA

0h00 23h 58min

Primeiros 
Hominídeos

9h

Primeiras 
Cianobactérias

3h 42min

Origem da Vida

24h

• 22 h 36 min � A maior extinção da história da Terra
• 23 h 39 min � Extinção dos dinossauros
• 23 h 59 min 59,98 s � Descobrimento da América
• 24h 00 min 00 s � Hoje

Arqueano Proterozóico Faner.

13h 30 23h 





Seres humanos, intérpretes da história da Terra

QUAL É A IDADE DA TERRA?



Primeiras iniciativas para determinar a idade da Terra:

• Salinidade dos Oceanos
• Taxa de Sedimentação
• Perda de Calor

Nenhuma foi efetiva!Nenhuma foi efetiva!

A salinidade varia, existe erosão e ainda não conheciam a 
radioatividade.



• Datação Relativa
Correlação física entra camadas e fósseis

• Datação Absoluta
Decaimento Radioativo dos elementos químicos
Tornou possível determinar com exatidão a Idade da Terra, Tornou possível determinar com exatidão a Idade da Terra, 
que possui 4,54 bilhões de anos.

Como podemos nos localizar nesse longo período, que 
corresponde a idade da Terra?



O ser humano é um mero episódio recente

no Tempo Geológico, pois este transcende a

escala da vida humana.

Para assimilar o conceito de TempoPara assimilar o conceito de Tempo

Geológico, é preciso tempo e reflexão, e

principalmente uma mente aberta para novas

descobertas.



Processos e estruturas sedimentares 
do Varvito de Itu - SP



O que é o Varvito? 
Como ele se formou?





Glaciação - Permocarbonífero





Recuo de geleiras continentais gerando o desprendimento de pedaços de gelo 
(Icebergs) que deslizam para o oceano









Mas o que são essas estruturas, formas? Como elas s ão formadas e o que elas indicam?





Estruturas Sedimentares
•Estruturas: Arranjo tridimensional das partículas
sedimentares (geradas a partir da migração ou
não de formas de leito)

•Condições hidrodinâmicas do ambiente de
sedimentação.sedimentação.

Interpretação das condições deposicionais



•Formas de leitos: “Acumulações de sedimentos gerados 
na interface de um fluído (água/ vento/ gelo) e a superfície 
deposicional (fundo de um lago, rio, mar).

Formas de leito

As formas de leito conforme sua origem e preservação 
geram estruturas sedimentares.



Formas de leito











a



Marca ondulada assimétrica 
(Esquema tridimensional de sua formação)

•Fluxo/ corrente unidirecional no sentido da porção com menor 
declividade (erosão) para a de declive mais abrupto (deposição).











Forma e aspecto da corrente de fundo (corrente de rios de degelo chegando ao lago).






