


Interior	  da	  Terra	  



ISOSTASIA	  



FELDSPATO	  

QUARTZO	  

MICA	  



Rochas	  Ígneas	  ou	  
Magmá6cas	  



GRANITO	  



BASALTO	  LAVA	  



GNAISSE	  





1.	  INTERNOS	  

A.	  TECTONISMO	  
B.	  VULCANISMO	  

C.	  ABALOS	  SÍSMICOS	  

2.	  EXTERNOS	  –	  INTEMPERISMO	  

	  A.	  FÍSICO	  
	  B.	  QUÍMICO	  
	  C.	  BIOLÓGICO	  





TIPOS	  DE	  FALHAS	  



PANGEA	  







Evidência	  dos	  fósseis	  



Evidência	  do	  assoalho	  
oceânico	  1	  



Evidência	  do	  assoalho	  
oceânico	  2	  

Idades das rochas em milhares de anos 



Evidência	  do	  assoalho	  
oceânico	  3	  



Orogênese	  



Placas	  Tectônicas	  	  











Vulcanismo	  1	  







Vulcanismo	  2	  



ABALOS	  SÍSMICOS	  



ABALOS	  SÍSMICOS	  



ESCALA	  



sismógrafo	  



Sismógrafo	  
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FALHA 



FALHA	  	  



KOBE	  -‐	  JAPÃO	  	  



TERREMOTOS	  	  

PAQUISTÃO San Fernando 





TSUNAMIS	  



MAPA	  	  



MAPA	  	  



TSUNAMI	  



TSUNAMI	  ANTES	  



TSUNAMI	  REGRESSÃO	  1	  



TSUNAMI	  REGRESSÃO	  2	  



TSUNAMI	  TRANSGRESSÃO	  1	  



ANTES	  1	  



DEPOIS	  1	  



ANTES	  2	  



DEPOIS	  2	  



ANTES	  3	  



DEPOIS	  3	  



DURANTE	  



DURANTE	  



DEPOIS	  1	  



DEPOIS	  2	  



DEPOIS	  	  





AULA	  DE	  GEOGRAFIA	  
~ Pequena Heroína ~ 

Aula de geografia: A britânica Tilly 
Smith, de 10 anos, nunca imaginou que 
seu conhecimento de geografia salvaria 
sua vida, a de sua família e a de cem 
outras pessoas. Na manhã de 26 de 
dezembro de 2004, Tilly estava na praia 
de Maikhao, em Phuket, Tailândia, 
quando viu o mar recuar. Lembrou na 
hora do trabalho sobre tsunamis que 
fizera na escola duas semanas antes e 
alertou a mãe, que junto com os 
empregados do hotel avisou as pessoas 
na praia.Todos fugiram, minutos antes de 
a primeira tsunami arrasar a praia. Em 
Maikhao, graças a Tilly, ninguém morreu.    



Data Local Mortes (estimativa) Causa 

1692  Port Royal, Jamaica Milhares Terremoto 

1707 Japão 30.000 Terremoto 

1737 Cape Lopatka, Península 
Kamchatka, Rússia Desconhecido Ondas com 64m de altura geradas por terremotos 

1755  Lisboa, Portugal 10.000 - 60.000 Ondas com 6-15m de altura gerado por terremoto 

1835  Talcahuano, Chile Desconhecido Terremoto em Concepión 

1868  Arica, Chile Milhares Ondas de 15m geradas por terremoto 

1883  Krakatoa, Indonésia 36.000 Erupção vulcânica 

1896  Honshu, Japão 27.000 Terremoto, destruiu 280km na linha costeira 

1933  Sanriku, Japão 2.990 Terremoto 

1946  Hilo, Hawai 150-190 Terremoto no Alaska 

1958  Lituya Bay, Alasca 3 Terremoto causado por uma gigantesca placa de gelo e rocha caída de 
um glaciar; um gigantesco deslizamento formou a tsunami 

1960  Chile 450 Série de terremotos 

1976  Mindanao, Filipinas 8.000 Terremoto 

1979  Nice, França 23 2 tsunamis, com uma semana de intervalo, geradas por deslizamentos 
submarinos 

1992  Nicarágua 100 Terremoto formou uma série de ondas 11m de altura 

1993  Japão 120 Terremoto submarino gerou ondas de 5m de altura 

1994  Java, Indonésia 200 Terremotos causaram uma série de ondas de mais de 60 metros de altura 

1998  Papuá, Nova Guiné 3.000 Terremoto 

2004  Sul e sudeste da Ásia Mais de 55 mil Terremoto submarino 



2	  -‐	  Forças	  exógenas	  



Intemperismo	  Ysico	  mecânico	  



Intemperismo	  Ysico	  mecânico	  



Intemperismo	  Ysico	  mecânico	  



Intemperismo	  Ysico	  mecânico	  



Intemperismo	  químico	  



Intemperismo	  biológico	  


