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O projeto objetivou sintetizar conhecimentos do campo teórico da Tectônica, relacionados à origem de grandes cadeias de montanhas, com a dinâmica externa do 
planeta e padrões climáticos globais; reunir bibliografia especializada e de apoio sobre em que medida eventos tectônicos de soerguimento, isostáticos ou 
orogênicos podem influenciar a dinâmica atmosférica ou vice-versa e propor uma atividade prática para ser aplicada em sala de aula com a finalidade de ajudar o 
estudante a visualizar essas interferências. 

Objetivos 

Movimentos da Crosta e relações entre Tectônica e 

Dinâmica Atmosférica 

O desenvolvimento da pesquisa revelou importante influência dos 
fenômenos ligados à Tectônica de Placas com a dinâmica climática da 
Terra. Foi possível reconhecer, por meio de levantamento bibliográfico, 
diferentes modelos teóricos para a relação entre Tectônica de Placas e o 
clima global. Alguns autores entendem que a Tectônica de Placas é 
responsável direta por alterações climáticas ao longo do Tempo Geológico, 
enquanto outros pesquisadores reconhecem tão somente a existência de 
uma intrigante ligação entre ambos os fatores. O grande desafio que o 
tema oferece reside precisamente em compreender quais são as variáveis 
atuantes e quão determinantes elas são. Apesar de ser consensual a 
existência de interferências entre os ciclos terrestres climático e tectônico, 
ainda há muitas incertezas quanto às suas relações e a importância dos 
papéis que desempenham. 

Introdução 

. 

 

Figura 2. Principais fatores controladores da dinâmica do Sistema Terra 
relacionados à tectônica e clima. A ilustração esquematiza a interação entre eles, 
representando vetorialmente a interferência  (Fig. extraída de RUDDIMAN, 1997). 

Resultados Conclusões Referências 

Figura 1. Padrões de ocorrência de precipitação orográfica de acordo com os 
modelos de encosta, exemplificando como a atividade tectônica, aqui 
representada pelos diferentes relevos, interfere no clima (Fig. extraída de 
LICCARDO, 2010). 

Feições topográficas de grande magnitude, como platôs e montanhas geram 
irregularidades na circulação atmosférica, resultando no aumento da força dos ventos, 
bloqueio de fluxos zonais, intensificação dos meandros das correntes de jato 
(RUDDIMAN, 1997). Dentre todos os efeitos diretos causados na atmosfera pelo 
soerguimento de montanhas o mais perceptível é o fenômeno das chuvas orográficas, 
em que se intensifica a quantidade de precipitação a barlavento da montanha, 
enquanto que a sotavento forma-se uma área seca denominada zona de sombra. 
Superfícies elevadas a níveis mais frios da atmosfera são, obviamente, mais frias e 
nessas condições há maior preservação de áreas cobertas por neve, interferindo 
também no albedo planetário e no balanço energético (MOLNAR et. al.,1990). A Tectônica de Placas pode ter influências na composição atmosférica na medida 

em que as taxas de CO2 são controladas, dentre outros fatores, pelo 
metamorfismo e magmatismo, ambos fortemente relacionados a ambientes 
geotectônicos ativos (zonas de subdução e dorsais oceânicas). Nos processos 
metamórficos, o dióxido de carbono, oriundo da subdução de carbonatos, é 
liberado na atmosfera por meio de exalação por vulcanismo. Já sua remoção 
ocorre quando do soterramento de carvão orgânico ou por intemperismo de 
rochas silicáticas para a formação de carbonatos (TONIOLO e CARNEIRO, 2010; 
RAYMO et. al., 1988 apud HAY et. al., 2002 p.752).  
A remoção ou liberação do gás na atmosfera não determina o resfriamento ou 
aquecimento global, considerando-se que o que é relevante para a definição de 
um ou outro acontecimento é o balanço entre feedbacks positivos e negativos 
(BERNER e BERNER, 1997 apud HAY et.al., 2002). Figura 3. Representação esquemática do ciclo do carbono.(Fig. extraída de 

RUDDIMAN, 2008). 

A pesquisa deu origem a uma 
bibliografia de referência na área 
de interações entre Tectônica e 
Clima.  
Foi desenvolvido um roteiro de 
atividade, cujo foco é difundir o 
conhecimento geológico no 
ensino básico e incentivar a 
prática em Geociências, 
introduzindo o estudante à 
metodologia científica a partir de 
experimentos de caráter prático-
lúdico. 

CONSTANTE, A.; VASCONCELOS, C. 2010. Actividades 
lúdicopráticas no ensino da geologia: complemento 
motivacional para a aprendizagem. Terræ Didatica, 6(2):85-
103<http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/ > 
DE CONTO, R. M. 2009. "Plate Tectonics and Climate Change". 
Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient 
Environments. Springer,1049 p. 
HAY, W.W. 1996. Tectonics and climate. Geol. Rundsch. 85:409–
437. 
LICCARDO, A. Tectônica de Placas. Influências no Clima. 
Disponível [online] em http://www.geoturismo 
brasil.com/Material. Acesso: 11 de abril de 2010. 
MOLNAR, P.; ENGLAND, P. 1990. Late Cenozoic uplift of 
mountain ranges and global climate change: chicken or 
egg? Nature, 346, 29-34. 
RUDDIMAN, W.F. 1997. Tectonic Uplift and climate change. New 
York, Plenum Press. 
TONIOLO, J.C.; CARNEIRO, C.D.R. 2010. Processos geológicos 
de fixação do carbono na terra e aquecimento 
global. Terrae Didatica, 6(1):31-56.  


