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• Terremoto: ruptura entre dois blocos de rochas que 

gera vibrações e libera tensões geológicas previamente 

acumuladas; 

 

• Abalo sísmico, tremor de terra; 

 

• A liberação de tensões geológicas pode ser 

compreendida como a liberação de energia mecânica 

que se propaga por meio de ondas sísmicas. 





• Crosta - A camada mais externa e delgada da Terra 

-  espessura média varia de 7 a 35 km 

• Crosta Continental + Crosta Oceânica 

• Manto  - A porção mais volumosa (80%) de todas as 

camadas internas é o Manto. Divide-se em Manto 

Superior e Manto Inferior.  

• Núcleo – Existe o Núcleo Interno (Sólido) e o Núcleo 

Externo. 

 





• Em 1915, o alemão Alfred Wegener publicou a Teoria da 
Deriva dos Continentes, propondo que há 200 milhões de anos 
atrás todas as massas emersas da Terra estariam reunidas em 
um único supercontinente, denominado Pangea, envolto por um 
mar universal, 

 

• Ele acreditava que a força para impulsionar a movimentação 
dos continentes seria derivada das marés e da própria rotação 
da Terra. No entanto, existem dificuldades de ordem física e 
matemática para sustentar esse modelo de movimentação e, 
por isso, a Teoria sofreu forte oposição dos principais cientistas 
da época, caindo praticamente em esquecimento.  
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• A grande revolução científica aconteceu nos anos 60, com o 

aporte de inúmeras e novas informações, particularmente no 

campo da geologia e da geofísica marinha: melhor 

conhecimento do fundo dos oceanos, desenvolvimento do 

paleomagnetismo, do conceito das falhas transformantes, 

localização mais precisa dos terremotos etc. a partir dessas 

idéias, entre 1967 e 1968, nasceu a Teoria da Tectônica de 

Placas, com os trabalhos de J. Morgan, X. Le Pichon e D. 

McKenzie, entre outros autores. 



• Essa teoria postula que a crosta terrestre, mais precisamente a 
litosfera – que engloba a Crosta e a parte superior do Manto, até 
cerca de 100 km de profundidade – está quebrada em um 
determinado número de placas rígidas, que se deslocam com 
movimentos horizontais. 

 

• Essas movimentações ocorrem por que a Litosfera, mais leve e fria, 
praticamente “flutua” sobre o material mais quente e denso, 
parcialmente fundido, existente no topo da Astenosfera. É nessa 
parte viscosa, dos primeiros 200 km da Astenosfera, que são 
geradas as correntes de convecção, supostamente o mecanismo que 
proporciona a movimentação das placas tectônicas. 
 







 





• As placas deslizam ou colidem uma contra as outras a uma 
velocidade variável de 1 a 10 cm/ano. Nas regiões onde elas 
se chocam ou se atritam, crescem os esforços de deformação 
nas rochas e, periodicamente nesses pontos, acontecem os 
grandes terremotos. 

 

• Justamente nos limites das placas tectônicas, ao longo de faixas 
estreitas e contínuas, é que se concentra a maior parte da 
sismicidade de toda a Terra. É também próximo das bordas 
das placas que o material fundido (magma), existente no topo 
da Astenosfera, ascende até a superfície e extravasa-se ao 
longo de fissuras, ou através de canais para formar os vulcões.  
 











• Normal        Inversa 

 

 

 

• Transcorrente (movimento relativo entre os blocos) 

 



















• A força de um terremoto é estimada pela sua magnitude e 
intensidade. 

• Existem diversas escalas de magnitude. A mais utilizada é a Escala 
Richter. Escala vai 0 a 10. 

• Intensidade sísmica: é uma medida quantitativa dos efeitos 
produzidos pelos terremotos em locais da superfície terrestre. A 
classificação da intensidade sísmica é feita a partir da observação in 
loco dos danos ocasionados nas construções, pessoas ou meio 
ambiente. Esses efeitos podem ser maiores ou menores, de acordo 
com a distância do foco do terremoto, com a área, se habitada ou 
não, com as construções, se bem-construídas ou não, etc. 

 
 

  





















SERVIÇOS AMBIENTAIS 

• Águas subterrâneas e hidrocarbonetos 

•Geração de reservatórios (fraturados) 

• Recursos Minerais 

•Formação de depósitos minerais (e.g Au, Pt) 

• Diminuição na magnitude de eventos futuros 

•Alívio de tensões geológicas em diversos sismos 

de pequena magnitude 
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