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Avanços da Ciência e da 

Tecnologia 

Em meados do séc. XX, novos
avanços da ciência e tecnologia,
levaram os cientistas a considerar
novamente as ideias de Wegener.



1. A morfologia dos fundos 

oceânicos

Através do sonar, 
foram elaborados 
mapas dos fundos 
oceânicos.



O fundo dos oceanos também tem 

relevo, apresentando cordilheiras 

montanhosas, vulcões, vales, fossas…
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2 - Datação das rochas dos

fundos oceânicos

As rochas são tanto mais recentes quanto

mais próximas estivessem do rift.



3 – O Paleomagnetismo

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.progettosmilla.it/2/wp-content/uploads/2008/11/magn-earth.gif&imgrefurl=http://www.progettosmilla.it/2/andrill-il-progetto/andrill-il-team-6-paleomagnetismo/&usg=__05FPRR8lWPlojSUFps6lu8k6tic=&h=329&w=300&sz=36&hl=pt-br&start=23&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mr4POm9FUeOqIM:&tbnh=119&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dpaleomagnetismo%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-br%26sa%3DN%26rlz%3D1T4HPEB_pt-BRPT350PT350%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=Tu1vTfrgKsOi4QaOq92KDQ


4 – Distribuição mundial de 

sismos e vulcões



5 – Conhecimento do modelo 

físico da estrutura interna da Terra



Os novos dados da ciência:

1. A morfologia dos fundos oceânicos

2. A datação das rochas dos fundos oceânicos

3. O Paleomagnetismo

4. A distribuição mundial de sismos e vulcões

5. O conhecimento do modelo físico da estrutura interna 

da Terra



Estes novos dados levaram os 
cientistas a propor a:

Teoria da Tectónica de Placas

Esta teoria admite que a 
litosfera está dividida 
em placas que se 
deslocam, a pequena 
velocidade, em 
diferentes direcções



As Placas Tectónicas

A litosfera está fracturada em 15 grandes placas

tectónicas. Por baixo destas existe a Astenosfera.

As placas tectónicas movem-se provocando a

deriva continental (definida por Alfred Wegener).
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Placas_tectonicas_es.svg


Assim, tal como Wegener 
imaginava, a posição dos 

continentes mudou ao longo da 
história da Terra



Mas por que 
se movem as 

placas ?



Correntes de convecção



Correntes de convecção – o motor da tectónica 

A Astenosfera é uma camada de material plástico.

Nestas camada existem correntes térmicas que

são formadas devido ao calor do interior da Terra.
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Nos riftes, as correntes de convecção sobem 
e originam vulcanismo, com formação de novo 

fundo oceânico.



O magma ascende nos riftes e provoca o 

afastamento lateral das placas criando nova 

crusta



Em alguns locais do planeta as 

placas colidem destruindo crosta 

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/portuguese/plate_tect_8_pt.html

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/portuguese/plate_tect_8_pt.html
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/portuguese/plate_tect_8_pt.html


Este mapa ilustra a desintegração do supercontinente, Rodinia, que se formou há

1100 milhões de anos. No final do Pre-câmbrico o Mundo era " planeta gelado“.



Os animais com carapaça apareceram em grandes números pela primeira vez durante

o Câmbrico. Os continentes foram inundados por mares baixos. O supercontinente de

Gondwana acabava de formar-se e localizava-se perto do Pólo Sul.



Durante o Ordovícico os oceanos antigos separam os vários continentes estéreis.

Foi no final do Ordovícico que ocorreu uma das épocas mais frias da história de Terra. O

gelo cobria a maior parte da região do sul da Gondwana



O continente Laurentia colide com a Báltica. Os recifes de coral multiplicam-se e as plantas

terrestres começam a colonizar os continentes até então estéreis…



No Devónico os oceanos fecham-se, formando uma “ pré-Pangeia". Os peixes de água

doce emigraram dos continentes do hemisfério do sul para a América do Norte e Europa.

Os bosques cresceram pela primeira vez nas regiões equatoriais do Canadá e Árctico…



No inicio do Carbónico os oceanos entre a Euramérica e Gondwana começaram a fechar-se,

formando os Apalaches e montanhas Variscas. Uma calote de gelo cresceu no Pólo Sul. Os

vertebrados de quadrúpedes desenvolvem-se nos pântanos perto do Equador.



No final do Carbónico os continentes que constituem a moderna América do Norte e Europa

chocaram com os continentes do sul da Gondwana. Gelo cobria a maior parte do hemisfério

do sul e existiam pântanos enormes no equador.



Vastos desertos cobrem a Pangeia ocidental durante o Pérmico. Ocorre a expansão dos

repteis no supercontinente. Quase 99% de toda Vida extinguiu-se durante um

acontecimento de extinção em massa que marcou o final da Era Paleozóica…



O supercontinente Pangeia, permitiu aos animais terrestres emigrar para norte. A vida 

começou a diversificar-se de novo depois da grande extinção Pérmico-Triásico.



A primitiva Ásia Jurássica, começa a reunir-se. Um amplo oceano – Tethys,

separa os continentes do norte de Gondwana. Mas a Pangeia fica intacta.



O supercontinente Pangeia começa a romper-se. No final do Jurássico o Oceano Atlântico

central era um oceano estreito que separa África da América Norte. A Gondwana Oriental

começou a separar-se da ocidental.



No Cretácico o Atlântico sul abriu. A Índia separou-se de Madagáscar e desloca-se para

norte em rota de colisão com a Eurásia. A América do Norte conectou-se com a Europa,

a Austrália ainda está unida com a Antárctica.



Impacto de um meteorito em Chicxulub. O “cometa?” de 10 milhas de largura causou

mudanças climáticas globais e extinguiu os dinossáurios e muitas outras formas de vida.

No final do Cretácico os oceanos desenvolvem-se e a Índia aproxima-se da Ásia.



Há 55 milhões de anos a Índia começou a chocar com a Ásia formando a meseta Tibetana

e os Himalaias. A Austrália, fragmentou-se da Antárctica, começou a mover-se

rapidamente para norte.



Há 14 milhões de anos, a Antárctida estava coberta por gelo e os continentes do norte

arrefeciam rapidamente. O mundo tem um aspecto "moderno“ mas a Flórida e partes da

Ásia estavam inundadas.



A Terra estava numa época glaciar. A frente de gelo polar amplia-se devido a variações na

órbita da Terra (ciclos de Milankovitch). O último máximo glaciar ocorreu há

aproximadamente 18,000 anos.



Hoje… Entramos numa nova fase de colisão continental. O clima global aquece

porque abandonamos uma Época Glaciar e pela poluição atmosférica.



O Atlântico alarga-se; África chocará com a Europa fechado o Mediterrâneo; a

Austrália chocará com o Sudeste asiático e a Califórnia deslizará para norte.



Novas zonas de subducção na costa oriental da América começaram a consumir o

fundo marino entre a América do norte e África.



A “última Pangeia " formar-se-á como consequência da redução (subducção) do fundo 

do Atlântico por baixo dos continentes. 


