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1- TECTONISMO 
As placas tectônicas são responsáveis pela sustentação de continentes e oceanos, as 
placas tectônicas modelam e modificam o relevo do planeta há milhões de anos. Esses 
gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do nosso planeta. 
Impulsionados pelo movimento do magma incandescente no interior da Terra, as dez 
principais placas se empurram, afastam-se umas das outras e afundam ou se elevam 
alguns milímetros por ano.  
Cada vez que as enormes placas se encontram, uma grande quantidade de energia, 
equivalente a milhares de bombas atômicas, fica acumulada em suas rochas. De tempo 
em tempo, o arsenal é liberado de forma explosiva – essa liberação pode ser sentido 
por meio de terremotos, geralmente nas bordas das placas. 
Nos limites das placas, o choque subterrâneo pode dar origem a vulcões, quando 
montanhas de rocha derretida aproveitam as fendas para subir por entre as placas, ou 
ainda, pelo grande volume de água que deslocam, provocam os temidos tsunamis. 

 
Placas tectônicas do mundo 

 



1.1  Tipos de movimentos das placas tectônicas

 
(Fonte: INFOGRAFE) 

 

1 - Falhas Transformantes 
São as criadas por duas placas que deslizam uma ao lado da outra. O atrito entre elas 
guarda muita tensão, que pode causar terremotos. Um exemplo dessa falha é a de San 
Andreas, que corta a costa da Califórnia e o litoral oeste do México. 
 
2 - Placas convergentes 1  
Essas são as placas que vão uma de encontro à outra. A placa mais densa mergulha 
para baixo da menos densa. É o caso do choque entre uma placa oceânica e (mais 
densa) e outra, continental. Quando essas placas se comprimem, elas acabam dando 
origem a cadeias montanhosas. Os Andes, por exemplo, nasceram do choque entre 
duas dessas placas, a oceânica de Nazca e a continental Sul-Americana. As regiões 
onde esse tipo de choque ocorre são suscetíveis a terremotos. 
 
3- Placas divergentes 
Diferente das demais, as placas convergentes são as únicas que se afastam. Pela falha 
aberta na crosta pode escapar magma, dando origem a ilhas vulcânicas. O oceano 
Atlântico é cortado por uma falha desse tipo, que está afastando a América do Sul da 
África. 
 
4- Placas convergentes 2 



Quando as placas têm a mesma densidade, elas fazem o movimento das placas 
convergentes 2, ou seja, chocam-se e se comprimem. O Himalaia, por exemplo, é 
resultado do choque entre as placas Euro-Asiática e Indiana. 
 

2- Revoluções industriais, Vídeo Robotização, Vocabulário Industrial, Produção da 
Mercedes Bens e Crise EUA/Europa. 
Arquivos no Magnum-Sol. 

 

 
 
 


