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18 e 19 de agosto de 2018

Marcos Costa

A Origem dos Continentes



• Discutir a origem dos continentes

• Discutir dois versículos bíblicos:

- E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a 
porção seca; e assim foi. 
E chamou Deus à porção seca; e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e 
viu Deus que era bom. Gên. 1:9,10.

- E a Éber nasceram dois filhos: o nome de um foi Pelegue, porquanto em 
seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Gên. 10:25

OBJETIVOS:





Francis Bacon foi o primeiro a 
levantar a hipótese, 
historicamente registrada, de 
que os continentes poderiam 
estar unidos no passado

Antecedentes Históricos



Antecedentes Históricos



Presença de Glossopteris em regiões da 
África e Brasil cujas ocorrências se 
correlacionavam perfeitamente ao se 
juntarem os continentes.

Evidências Paleontológicas
do Continente Pangea



Lystrosaurus

Mesosaurus

Glossopteris

Evidências obtidas por Wegener





× Glaciação na região 
sudeste do Brasil, sul 
da África, Índia, oeste 
da Austrália e 
Antártida.

Evidências Geológicas
do Continente Pangeia





Placa Sul Americana



Dorsal
Meso Oceânica



Polo norte 

geográfico

Polo sul geográfico

Polo norte 

geográfico

Polo sul geográfico





Limites divergentes

Limites transformantes



Mecanismo de separação das placas e origem dos continentes









Três tipos de limites entre placas tectônicas

Limites Transcorrentes Limites Divergentes Limites Convergentes



Três tipos de limites convergentes (colisões)

Colisão Continente – Continente

(Himalaias)

Colisão Continente – Oceano

(Andes)

Colisão Oceano - Oceano

(Japão)



Menção dos Continentes na Bíblia

9 E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e 
apareça a porção seca; e assim foi.

10 E chamou Deus à porção seca Terra (erets); e ao ajuntamento das 
águas chamou Mares (yam); e viu Deus que era bom. Gên. 1:9,10.

25 E a Éber nasceram dois filhos: o nome de um foi Pelegue, 

porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão 

foi Joctã. Gên. 10:25



9 E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar  e 
apareça a porção seca; e assim foi.

10 E chamou Deus à porção seca Terra (erets); e ao ajuntamento das 
águas chamou Mares (yam); e viu Deus que era bom. Gên. 1:9,10.

Seria Pangeia a porção seca 
criada no terceiro dia da Criação?



De acordo com os geólogos, Pangeia se formou 
entre o Carbonífero Médio e o início do 
Jurássico....

....ou seja, antes de Pangeia houve outros 
continentes que não Pangeia.





O dilúvio iniciou com a fragmentação de Pangeia. Nessa 
época já haviam bacias sedimentares formadas e 
ambientes sedimentares em desenvolvimento como lagos, 
lagunas, praias, estuários, deltas, etc. Os sedimentos do 
dilúvio cobriram, portanto, estes ambientes já 
desenvolvidos.
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Todos os depósitos sedimentares do Fanerozóico, talvez 
com exceção do Cenozóico, são diluvianos. Neste caso,  
o continente primitivo não seria Pangeia
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E a Éber nasceram dois filhos: o nome de um foi Pelegue

(Paleg), porquanto em seus dias se repartiu (parad) a 

terra (erets), e o nome do seu irmão foi Joctã. Gên. 10:25

Erets = terra, povo

Paleg = Pelegue = divisão/divisão

Palag = espalhou / repartiu





É mais provável que Gên. 10:25 esteja se referindo à 

dispersão do povo no tempo de Pelegue.

A fragmentação dos continentes dando origem aos que 

temos hoje, certamente provocaria uma mortalidade em  

massa e deixaria um registro entre os povos e culturas 

antigas que poderia ser reconhecido atualmente.



Obrigado!
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