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Tectônica de placas

• Teoria que explica a movimentação de placas
que compõem a crosta terrestre.

• Explica a geração de rochas, os terremotos,
eventos vulcânicos, e muitos outros
fenômenos da geologia.

• Ação nas esferas do manto e da crosta
terrestre.



Deriva Continental e Tectônica de Placas 

Evidências:

• Contornos e geometria dos
continentes.

• Similares depósitos glaciais
(gelo) e eólicos (vento) na
América do sul, África e Índia.

• Similares idades do conteúdo
fossilífero e em rochas
sedimentares de diferentes
continentes

• Semelhanças litológicas,
estruturais e geocronológicas
entre rochas de vários
continentes

• Paleomagnetismo

Alfred Wegener: hipótese da Deriva
Continental (Continental Drift) e a tectônica
de placas, a existência do supercontinente
Pangea (200 Ma) que se fragmentou em
vários pequenos continentes.



Contorno dos continentes 



Depósitos glaciais no
supercontinentes Pangeia
e Gondwana



Rejuntando continentes com base em 
Paleontologia 



Placas Tectônicas da Terra 



Dinâmica das correntes de convecção
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Mapa tectônico atual da terra (fonte: Nasa) 



Tipos de margens de placas 



Alinhamento de ilhas oceânicas 

Registros da idade, direção e migração das placas



Placas e tipos de margens



Rochas vulcânicas e vulcões do mundo 
em crostas continentais e oceânicas 



Margens convergentes (ativas) e divergentes (passivas) 

e os locais fornecedores de magmas



Ambientes fornecedores de magmas na crosta e no manto 



Cinturões orogênicos ou grandes cadeias de montanhas: resultados de 
subducções e colisões ao longo do tempo geológico 



Há 152 milhões de anos atrás



Há 50 milhões de anos atrás



O mundo hoje



O mundo daqui a 50 milhões de anos



Clima



O que é o clima?

• Conjunto de fatores que regulam as condições
de vida na superfície terrestre

• Tem sua ação na biosfera, hidrosfera e
atmosfera

• Litosfera?

• Reflete-se em temperatura, umidade, ventos...

• Interação da Tectônica com o Clima



Clima

• Efeito “borboleta”

• Sistema complexo – caótico?

• Equilíbrio global

• Atvidade humana



• Energia solar

• Latitude

• Dinâmica da atmosfera

• Dinâmica da hidrosfera

• Relevo

Fatores determinantes no clima



Energia solar







Fatores determinantes 
no clima

Albedo nuvens – 35%
Albedo criosfera – 80%
Albedo biosfera – 7%

Albedo hidrosfera – 3%



Fatores determinantes no clima



• Latitude

Fatores determinantes no clima



Mudança de 
latitudes ao 
longo do 
tempo 
geológico



• Dinâmica da hidrosfera

Fatores determinantes no clima



Correntes marítimas de superfície







• Dinâmica atmosférica



• Furacão Katrina - 2005





Diferenças de temperatura determinam movimentação do ar





Relações entre correntes de ar 
frio e correntes de ar quente 

são determinantes na 
precipitação e quantidade de 

chuvas ou estiagem



Ventos 
predominantes 

no globo

Alísios e
Contra-alísios



Ventos 
predominantes 

no globo



Pequenas variações podem causar grandes mudanças



• Relevo ou altitude

Fatores determinantes no clima



Influência do relevo na 
precipitação



É possível uma interação destes sistemas?

• A compreensão dos mecanismos do clima e os mecanismos
da tectônica aponta profundas influências.

• A ação da tectônica nas esferas manto/crosta tem
conseqüências na biosfera, hidrosfera e atmosfera

• Temperatura média atual 15 graus. Evidências geológicas
apontam que já baixou 7 ou subiu 9 graus ao longo da história

• Estudo paleoclimáticos indicam esta interação ao longo da
história da Terra



Simulação de paisagem no  Proterozóico



Principais interações
Tectônica x Clima

• Modificações em cadeias de montanhas

• Glaciações

• Fechamento e abertura de oceanos

• Vulcanismo

• Desertificação



Relação de 
glaciações com 

orogenias e 
mudanças na 
conformação 

das placas



• Cinzas e poeira impedem a passagem de luz calor
e formam tempestades elétricas

• SO2 reage com H2O formando gotas de H2SO4

• As gotas refletem a luz do sol e diminuem a
temperatura na superfície.

• Contribuem para aumentar o “buraco” na camada
de ozônio facilitando a entrada de radiação UV

Erupções x temperatura global





Vulcanismo do 
Permiano-Triássico

• O evento conhecido como
Siberian Traps é a maior
província basáltica do
mundo

• Camadas de basalto com
2km na Sibéria

• Os gases emitidos neste
vulcanismo teriam causado
a extinção de 70% das
espécies terrestres e 90%
das espécies aquáticas



A superpluma

do cretáceo 
médio

• Aumento brutal da produção de
crosta

• Subida do nível do mar em 250
metros

• Elevação da temperatura média
global em 10 graus

• Elevação substancial dos níveis de
gás carbônico

• Formação de cadeia de
montanhas controladas pela
superpluma

• Extinção dos dinossauros?

• Deccan Traps – vulcanismo maciço 
Índia – Gerta Keller - Princeton



Monte Santa Helena – EUA, 1980 - 1 bilhão m3 de cinzas na atmosfera



Monte Tambora – Indonésia, 1815 
• 150 km3 de cinzas na troposfera

• Coluna de cinzas e fumaça com 40km de altura. 

• Chuva de cinzas em área de 500.000 km2

• Lançou 2 bilhões de toneladas de aerossol sulfúrico, provocando o 
“Ano sem Verão” e reduzindo 3 graus na temperatura global. 

Krakatoa – Indonésia, 1883  
• 19 km3 de cinzas na atmosfera. 

Indonésia – 76 vulcões ativos com

mais de mil erupções registradas

Krakatoa



• Reduziu 1 grau na temperatura global.

• O material lançado na atmosfera circundou o globo
em três semanas e cobriu 42% do planeta dois
meses depois da erupção.

Pinatubo – Filipinas, 1991

• Inverno extremamente rigoroso na Nova Zelândia em
1992

• violentos ciclones em 1992, como o Andrew e o Iniki,
nos EUA

• chuvas torrenciais que alagaram o meio-oeste dos
Estados Unidos em 1993



Fluxo piroclástico – Pinatubo, 1991



10 das maiores erupções da história aconteceram no século XX

• Santa Maria – Guatemala – 1902

• Monte Pelee – Martinica – 1902

• Santa Helena – EUA – 1980

• El Chicón – México - 1982

• Nevado del Ruiz – Colômbia – 1985

• Pinatubo – Filipinas – 1991

• Kilawea – Havaí – 1993 até 1997

• Montserrat – Ilhas Sufrière – 1995

• Cerro Negro – Nicarágua - 1995

• Popocatépetl – México – 1997

O vulcanismo poderia ter influenciado no 

aquecimento registrado no século XX?

• Monte Toba – há 75 mil anos – baixou 9 graus na temperatura global !!



Estima-se que atualmente 550 vulcões 
estejam em atividade no planeta



Após prejudicar voos na Espanha, em 

Portugal e na Itália, as cinzas 

procedentes do vulcão islandês 

Eyjafjallajokul se espalham pela Europa 

neste domingo, provocando o 

fechamento do espaço aéreo da 

Alemanha e da Áustria e ameaçando 

atingir outros países.

09/05/2010

Vulcão da Islândia prejudica tráfego 

aéreo europeu neste domingo



O nome do vulcão chamado 

"Eyjafjallajokull", pode causar ainda 

mais problemas ao planeta. Segundo 

Umberto Cordani, professor do 

Departamento de Geologia do Instituto 

de Geociências da USP, a cortina de 

fumaça pode diminuir a temperatura 

da Terra.

http://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/internacional/2010/04/16/vulcao.htm

“Nas grandes explosões vulcânicas, os fragmentos 

sólidos do material vulcânico (cinzas vulcânicas) e 

gases podem ser lançados a grandes altitudes, na 

estratosfera e, dependendo de sua constituição e 

quantidade, podem interferir na radiação solar, 

impedindo que boa parte dela atinja a superfície da 

Terra”, explica Cordani.



Desequilíbrios podem gerar 
desertificação ou secas excepcionais em 

locais de clima normal.



Civilization exist by geologic
consent – subject to changes

whitout notice!

Will Durant



Para saber mais...

• Scientific American – As formas mutantes da Terra –
Ed. Especial. N.20 – 2007.

• The mid-cretaceous superplume, carbon dioxide and
global warming. Ken Caldera, e Michael Rampino.
Geophysical Research Letters vol 18, n.6 - 1991.

• Decifrando a Terra - Teixeira, Toledo, Fairchild & Taioli
– Ed.Oficina de Textos

• Para Entender a Terra - Press, Siever, Grotzinger e
Jordan – Ed. Bookman


