LITOSFERA

Deriva Continental
De acordo com determinadas teorias científicas, a crosta terrestre não é uma camada
rochosa inteiriça, e sim, fragmentada. A primeira teoria a defender essa tese ficou
conhecida como Deriva Continental. Exposta pela primeira vez em 1912 pelo geofísico e
meteorologista alemão Alfred Lothar Wegener (1880-1930), a teoria estabelece que
continentes e oceanos estariam se deslocando "à deriva". Wegener utilizava como
evidência o contorno de continentes, que se encaixavam como um grande "quebracabeças", como no caso do litoral do Brasil e da África Ocidental. Para ele, tal fato não era
mera coincidência, mas sim a prova de que, em um passado remoto, todas as terras
emersas do planeta formaram um único continente, chamado Pangea ("Terra Total"),
circundado por um único oceano, denominado Pantalassa ("Mar Total").
Contudo, a comprovação das idéias de Wegener aconteceria somente na década de 1960,
por meio de pesquisas realizadas por geofísicos ingleses que analisaram e dataram
amostras de rochas e sedimentos recolhidos do fundo oceânico. Esses dados
fundamentaram a chamada teoria da tectônica Alfred Lothar global de placas, cuja tese
propunha que as partes da crosta, denominadas Wegener placas litosféricas ou tectônicas,
"flutuavam" sobre o magma do manto, compreendendo partes de continentes e o fundo
de oceanos e mares.
Supõe-se que as correntes de convecção (o magma circulante no interior do manto)
funcionam como um motor, gerando forças que empurram horizontalmente a crosta e
movimentam as placas litosféricas. Detectou-se por meio de vários indícios que, em
determinadas regiões do globo, nas chamadas zonas de divergência, as placas afastam-se
umas das outras, enquanto em outras partes, nas zonas de convergência, elas encontramse em processo de colisão.
Observe nos mapas abaixo as etapas de evolução da Deriva Continental e, no planisfério
da página seguinte, as placas litosféricas que compõem a crosta terrestre e as zonas de
convergência e de divergência do planeta.
Recentemente, a análise dos resultados de medições periódicas feitas por
satélites artificiais em órbita terrestre comprovaram os movimentos das placas
litosféricas. Os dados indicaram um processo extremamente lento de colisão ou
afastamento, a uma velocidade média de 2 a 3 centímetros por ano.
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(in: SENE, Eustáquio. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo, SP: Scipione, 2010.)

(Disponível em http://www.apolo11.com/mapas.php?mapa=placas_tectonicas_2)
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Placas Tectônicas Divergentes
Nas zonas de divergência, as correntes de
convecção provocam o afastamento das placas
litosféricas. Como, de maneira geral, essas placas
estão localizadas em meio aos oceanos, onde a
crosta terrestre é menos espessa, a pressão do
magma abre fendas no assoalho oceânico, deixando
extravasar grande quantidade de lava. Esse
fenômeno, que ocorre há milhões de anos, tem
originado novos terrenos na crosta, assim como
extensas
cadeias
montanhosas
submersas,
chamadas dorsais meso-oceânicas.

(in: TERRA, L., ARAÚJO, R. & GUIMARÃES,
Raul. Conexões – Estudos de Geografia
Geral e do Brasil. São Paulo, SP: Moderna,
2010.)
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Placas Tectônicas Convergentes
Em determinadas regiões, o choque entre duas placas provoca o “mergulho”, ou
seja, a subducção de uma delas, em direção ao interior do planeta. Ao ganhar
profundidade, a placa subduzida funde-se devidos às altas temperaturas e à
proximidade do manto terrestre. A outra placa
é pressionada no sentido contrario ao de seu
deslocamento,
provocando
grandes
dobramentos em sua borda de contato. As
dobras ou dobramentos são formações da
crosta decorrentes da atuação de pressões
horizontais sobre as rochas, e que dão origem
a grandes elevações no terreno, como as
cadeias montanhosas. Um dos principais
exemplos de cadeias dobradas recentes são os
Andes, cordilheira localizada na porção
ocidental da América do Sul, como
consequência do choque entre as placas Sulamericana (continental) e de Nazca (oceânica).

(in: TERRA, Lygia, ARAÚJO, Regina & GUIMARÃES,
Raul. Conexões – Estudos de Geografia Geral e do
Brasil – vol. 2. São Paulo, SP: Moderna, 2010.)

Placas Tectônicas Conservativas

Limite conservativo ou transformante é um
tipo de limite entre placas tectônicas, em que
estas deslizam e roçam uma pela outra, ao
longo de uma falha transformante, não

Foto de San Luis Obispo/Califórnia/EUA (in: TERRA, Lygia &
COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço natural e
socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna, 2005.)
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havendo geralmente nem destruição nem criação de crosta. O movimento ao
longo destas falhas classifica-se como sendo horizontal direito ou esquerdo. A
maior parte dos limites transformantes ocorre nos fundos oceânicos onde
provocam o movimento lateral de cristas ativas. No entanto, os limites
transformantes mais conhecidos situam-se em terra, sendo o exemplo mais
famoso a Falha de San Andreas, que se encontra entre a placa do Pacífico e a
placa Norte-americana. Dentro de aproximadamente 50 milhões de anos, a parte
da Califórnia situada a oeste da falha será uma ilha, próxima do Alasca.

TESTES
1. (UEMG) O mapa abaixo representa uma teoria geológica chamada de Tectônica das
Placas.

Sobre essa teoria, qual afirmativa não é verdadeira?
A) A crosta terrestre é constituída por placas tectônicas. Essas ficam flutuando em
cima do magma pastoso.
B) O encontro das placas, em certos pontos da crosta, deu origem aos dobramentos
modernos e aos terremotos.
C) Durante milhares de anos o relevo terrestre vem sofrendo alterações, provocadas
pelo choque das placas tectônicas.
D) Os vulcões e os abalos sísmicos não correspondem às zonas de atrito entre as placas
onde ocorre o escape do magma.
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2. (UEL) Até a segunda metade do século XIX, pensava-se que o mapa do

mundo fosse praticamente uma constante. Alguns, porém, admitiam a
possibilidade da existência de grandes pontes terrestres, agora submersas,
para explicar as semelhanças entre as floras e faunas da América do Sul e da
África. De acordo com a teoria da tectônica de placas, toda a superfície da
Terra, inclusive o fundo dos vários oceanos, consiste em uma série de placas
rochosas sobrepostas. Os continentes que vemos são espessamentos das
placas que se erguem acima da superfície do mar. Adaptado de: DAWKINS, R. O Maior
Espetáculo da Terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.257-258.

Com base nas informações contidas no texto, nos mapas e nos conhecimentos
sobre placas tectônicas, considere as afirmativas a seguir.
Figura 1: Mapa de Placas Tectônicas.

Figura 2: Mapa de Zonas Sísmicas e Vulcões.
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I. As placas tectônicas que dividem as Américas da Europa e da África são
divergentes, comprovando a teoria de Wegener, segundo a qual os continentes
estão se afastando.
II. As áreas de subducção são locais de encontro de placas tectônicas, resultando
em formação de cadeias de montanhas, como os Andes e o Himalaia.
III. As áreas propensas a tsunamis, como Tailândia e Japão, coincidem com as
faixas de incidência de choques entre placas tectônicas.
IV. O Brasil não sofre a influência de tsunamis apesar de possuir um vasto litoral e
de localizar-se em uma área de instabilidade tectônica.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
3. (UFRGS) Com o desenvolvimento da Teoria das Placas Tectônicas, nos anos 60
e 70, fenômenos como o vulcanismo, os terremotos e a formação de cadeias
montanhosas vêm tendo uma compreensão mais aprofundada. Isto permite,
inclusive, a previsão de eventos de alta intensidade destrutiva, como a
possibilidade de que a Califórnia, nos próximos anos, venha a sofrer um grande
terremoto, já que, nessa região, a crosta terrestre:
A) Apresenta uma zona de encontro de placas tectônicas com expansão do
assoalho oceânico.
B) Se encontra profundamente fraturada pela formação de uma dorsal oceânica.
C) Está sendo empurrada para baixo formando uma fossa abissal.
D) Forma uma área de separação de placa com forte epirogênese.
E) Se divide em duas placas que deslizam paralelamente em sentidos contrários.
4. (EsPCEx) Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile sofreu um terremoto de 8.8 graus na
Escala Richter. Esse país encontra-se em uma extensa faixa da Costa Oeste da América do
Sul. A causa desse e de outros terremotos deve-se ao fato do Chile estar situado
A) na porção central da Placa Tectônica Sul-Americana, zona de constantes acomodações
da litosfera.
B) na borda ocidental da Placa Tectônica Sul-Americana, junto à Cordilheira dos Andes,
dobramento moderno formado por movimentos orogenéticos.
C) no limite ocidental da Placa Tectônica do Pacífico, zona de grande intensidade de
movimentos orogenéticos.
D) no limite oriental da Placa Tectônica Sul-Americana, que se afasta da Placa de Nazca,
formando grande falha geológica.
E) no limite ocidental da Placa Tectônica de Nazca, que se movimenta em sentido contrário
ao da Placa do Pacífico, provocando epirogênese.
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5. (UFBA) Observe a figura a seguir. Sobre o tema esquematicamente
representado, é correto afirmar que:

I – se trata de uma representação da estrutura geológica comumente designada
como “fossas tectônicas”.
II – esse tipo de estrutura geológica ocorre especialmente em áreas da crosta
onde acontecem colisões de placas litosféricas.
III – essa estrutura geológica inexiste no Brasil, uma vez que esse país se situa
numa margem passiva da placa sul-americana.
IV – essa estrutura geológica ocorre quando os esforços tectônicos atuantes na
crosta terrestre são de distensão.
Estão corretas:
A) apenas I, II e IV
B) apenas II e IV
C) I e IV
D) todas estão corretas

Gabarito: 1.d / 2.d / 3.e / 4.b / 5.c
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