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Um dos primeiros cientistas a tentar 
provar a mobilidade dos 
continentes foi Wegener. 

Qual o mecanismo que induzia o  
movimento dos continentes ?

 

Levou ao esquecimento da sua teoria 

Surgindo uma nova teoria 
baseada na expansão dos 

fundos oceânicos 



 Com o avanço da tecnologia, foi possível conhecer os fundos 
oceânicos e cartografá-los, voltando a encarar-se a teoria de 
Wegener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorsal oceânica: 
     Cadeia montanhosa submarina 
     Com 65000 kms de extensão e 4500m de altura 
     É a característica topográfica mais acentuada do 
planeta 



Paleomagnetismo e Expansão  

  dos Fundos Oceânicos  

Não havia nenhuma 

força capaz de movimentar massas continentais tão 

grandes 

 

 Esta contradição foi explicada pela existência de um: 

 

 
Campo magnético terrestre 



Campo magnético terrestre 



Anomalia 

Desvio dos valores da intensidade do 
campo magnético, num dado local 

Anomalia Positiva: 
quando apresentam um 
valor maior em relação 
ao valor médio dessa 

região 

Anomalia Negativa: 
quando apresenta um 

valor inferior ao 
 que seria esperado 



 POLARIDADE NORMAL - Quando os seus minerais 
constituintes apresentam uma magnetização com a 
direcção semelhante à do campo magnético actual 
do planeta. 

 

ou 
 

 POLARIDADE INVERSA - Quando os minerais da 
rocha estão alinhados de forma oposta à direcção do 
campo magnético actual da terra 

As rochas podem ter: 
 



Dados do paleomagnetismo 

 Junto à crista da dorsal encontram-se as rochas mais recentes, 
sendo mais antigas à medida que se afastam dessa zona; 

 

 As rochas junto à dorsal, apresentam magnetização 
correspondente ao campo magnético actual (polaridade 
normal); 

 

 Os conjuntos de rochas que estão ordenados paralela e 
simetricamente, relativamente à dorsal têm diferentes 
polaridades, sugerindo a inversão da polaridade do campo 
magnético terrestre. 

  

  

 





A união entre o 
paleomagnetismo e a expansão 
dos fundos oceânicos, deu 
origem a uma nova teoria…. 



 A superfície terrestre está dividida em várias placas 
rígidas – placas tectónicas; 

 

 Estas placas ao se movimentarem, criam atrito junto aos 
seus limites; 

 

  O que gera uma grande actividade geológica propícia a 
fenómenos sísmicos, vulcânicos ou formação de 
montanhas. 

Tectónica de Placas 



 



Associados às placas tectónicas existem vários tipos de limites: 

Limite Conservativo 
ou Falha 

Transformante 
Com um movimento 

essencialmente 
horizontal sem 

construção/destruição 
de material rochoso 
(Falha de Sto. André) 

 

Limite Divergente 
ou Construtivo 
Ocorre formação 
de nova litosfera - 

riftes 
(Dorsal oceânica) 

 

Limite Convergente 
ou Destrutivo 

Ocorre choque de 
placas e por isso 

destruição da litosfera 
– zonas de subducção 

(Andes) 
 



 > Fundos oceânicos são formados nas dorsais médio-oceânicas; 

 

 > As novas rochas “gravam” o campo magnético actual; 

 

 > A litosfera desloca-se do rifte para a periferia, até às zonas de 
subducção onde é destruída; 

 

 > As rochas mais recentes localizam-se junto ao rifte e quanto 
mais afastadas estão deste, mais antigas são. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/48[1].swf 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/48[1].swf


 As montanhas ocupam grande parte da superfície terrestre, 
cerca de 78% 

Dinâmica da Litosfera e Grandes  

   Estruturas Geológicas 



A convecção no manto terrestre 

e o movimento das placas litosféricas 

Fenómeno através do qual o 
calor é transferido na 
litosfera, de locais com 
temperaturas elevadas para 
locais com temperaturas mais 
baixas.  

Denomina-se convecção, 
quando um fluído a elevadas 
temperaturas, se torna menos 
denso do que os materiais 
que o rodeiam e por 
consequência ascende até à 
superfície. 



 

A convecção no manto terrestre 

e o movimento das placas litosféricas 



 Os continentes tinham sido transportados 
lateralmente, como parte da crosta terrestre; 

 

 A maioria das formações dos fundos oceânicos tinham 
origem na dorsal médio-oceânica, devido à ascensão 

do material proveniente do manto; 

 

 As correntes de convecção eram responsáveis pela 
expansão dos fundos oceânicos; 

 

 E que a crosta oceânica recente era transportada até às 
zonas de fossa oceânica onde era destruída. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/45[1].swf 

Mobilidade das Placas Litosféricas 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/45[1].swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/45[1].swf


Modelos dos Mecanismos de Convecção 

-Este modelo é o mais 
simples; 
  
- Convecção ocorre a um 
nível profundo; 
  
- Sobreaquecimento junto ao 
núcleo; 



Modelos dos Mecanismos de Convecção 

-Na fase de ascensão as 
correntes vindas do manto 
inferior aquecem as rochas 
situadas na base do manto 
superior, iniciando assim, 
ascensão do material também 
no manto superior; 
  
-O mesmo acontece com as 
correntes que se encontram 
numa fase descendente. 



Modelos dos Mecanismos de Convecção 

- Durante a fase horizontal das 
correntes de convecção, há 
transmissão de calor do manto 
inferior para as rochas do manto 
superior, assim estas iniciam uma 
nova convecção, também na 
horizontal e na mesma direcção da 
anterior; 
 

- A submersão, no manto superior, 
por arrefecimento dos materiais 
rochosos, ocorre na mesma 
direcção da ascensão do manto 
inferior. 



Locais à superfície da Terra, que são atingidos 
por plumas térmicas, ou seja, material rochoso 
vindo do interior do planeta ainda no estado 
sólido que atinge o seu ponto de fusão antes 
de chegar à superfície. 
 



Localizações dos pontos quentes: 
 

-Entre placas ou em zonas de dorsais  
  (EX.: Islândia e Açores) 
 

-Zonas de formação de riftes continentais  
 (EX.: Afar) 
 

-Zonas intraplaca do tipo continental  
 (EX.: Yellowstone) 
 

-Zonas intraplaca do tipo oceânica  
 (EX.: Havai) 



 Obtenção de imagens que correspondem a cortes do globo, 
a diferentes níveis de profundidade, através de sismógrafos. 

 

 

Pode relacionar-se a velocidade de propagação das ondas 
sísmicas com a temperatura… 

 

 

Tomografia Sísmica 

Menor velocidade 

Maior velocidade 

MANTO MAIS QUENTE 

MANTO MAIS FRIO 



Variações da temperatura a 
100kms de profundidade 

 

Variações da temperatura a 
300kms de profundidade 

 



 

 Caracterização da crosta que apresenta fracturas; 
 

 Limitação de reservatórios de água; 
 

 Procura de jazigos de um determinado minério; 
 

 Determinar a presença de antigas placas litosféricas 
que voltaram a ser integradas no manto; 

 
 Identificar pontos quentes. 
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http://netciencias.blogspot.com/2011/11/animacoes-em-

flash-para-geologia.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mYMKOHnUlDo 

 

 

 


