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Limite construtivo

Limite construtivo

• Nestes limites as placas afastam-se e forma-se nova crosta oceânica

• Formam as chamadas Dorsais Oceânicas, que são relevos submarinos.

• Nestes limites existe actividade sísmica e vulcânica.



Movimento divergente: Rift continental (Este Africano)

Prof. Isaac Buzo Sánchez

Quando a separação das placas ocorre no

interior de um continente, primeiro aparece uma

o Rift continental, no qual se afunda o terreno

central e finalmente a água do mar acaba por

entrar, dando origem a um novo mar/oceano.

Exemplos: Golfo Pérsico/mar vermelho.



Limites destrutivos

oceânica continental 

•As placas aproximam-se (convergem);

•A crosta oceânica, mais densa que a continental, afunda por baixo da continental

(zona de subducção), dobrando-se e fracturando-se no bordo de contacto/atrito o

que causa uma intensa actividade sísmica e vulcânica.

•Esta é a origem da cordilheira dos Andes na América do Sul.
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2.1 Placa oceânica vs placa continental



• Com a mesma densidade, a crosta continental (Índia e Ásia), chocam e na zona de

contacto as rochas dobram e fracturam-se.

• Este choque originou o aparecimento do maior sistema montanhoso actual, os

Himalaias, onde são frequentes os movimentos sísmicos, mas o vulcanismo é

inexistente.
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Limites destrutivos
2.2 Placa continental vs placa continental



Arco de ilhas Vulcânicas

Placa 

Norteamericana
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Euroasiática

P. de Filipinas
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Quando ocorre o choque de duas

placas oceânicas uma (a mais

densa) mergulha debaixo da outra.

Este movimento de subducção gera

fracturas na crosta pelas quais

ascende magma que chegando à

superfície solidifica em cones

vulcânicos (vulcões) paralelos à

linha de costa, alguns dos quais

originam ilhas.

Limites destrutivos
2.3 Placa oceânica vs placa oceânica



Borde convergente

Placa do 

Pacífico

Placa 

americana

Placa
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Falha de Stº André

Fractura terrestre com grande  actividade sísmica

Quando a Placa do Pacifico

desliza lateralmente na Placa

Americana produzem-se

terramotos na zona de

contacto entre ambas placas .

Limite conservativo



Convergente

Divergente Divergente

Dorsal oceânica Rift Este Africano: abertura de um

novo oceano

Crosta oceânica – Crosta continental

astenosfera astenosfera

Convergente

Crosta oceânica – Crosta Oceânica



Placas Tectónicas

O movimento das placas litosféricas produz contacto entre os limites/bordos da

crosta ou da litosfera de três maneiras possíveis: se as placas se separam

trata-se de um contacto divergente; se as placas se aproximam é convergente e

se as placas deslizam lateralmente uma na outra origina uma falha de

transformante:

MOVIMENTO

DAS 

PLACAS

TECTÓNICAS

DIVERGENTE

(limite construtivo)

TRANSFORMANTE

(limite conservativo)

Na crosta oceânica

Na crosta continental

Deslizamento de uma placa

na outra

RIFT OCEÂNICO

(Oceano Atlântico)

RIFT

CONTINENTAL

(África)

CONVERGENTE

(limite destrutivo)

Choque de placas 

continentais

Choque de placas, uma 

oceânica e outra continental

Choque de placas oceânicas

OROGENIA DE

COLISÃO

(Himalaias)

OROGENIA DE

SUBDUCÇÃO

(Andes)

ARCO DE ILHAS

VULCÂNICAS

(Japão)

FALHA

TRANSFORMANTE

(S. André -Califórnia)

Prof. Isaac Buzo Sánchez


