
Esferas da Terra
Páginas 149 a 153 – continuação do conteúdo 

referente ao capítulo 4



 Para estudar a superfície da Terra, podemos dividi-la em esferas: litosfera, 

atmosfera, hidrosfera e biosfera;

 Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas.



Litosfera
 Ela é formada pela camada mais superficial do manto superior e 

pela crosta;

 Constituída por vários grupos de minerais e de rochas;

 Podemos encontrar desde cadeias montanhosas que possuem 

quilômetros de extensão, denominadas cordilheiras;

 Exemplo: cordilheira dos Andes, onde as montanhas mais altas 

atingem 7000 m de altitude



 Ao longo do tempo, a ação de diversos fenômenos naturais sobre as rochas 

causa o desgaste delas. Com base nisso, classificam-se as superfícies dos solos 

em:

Planaltos: superfícies relativamente planas e extensas, com altitudes que 

superam 300 m do nível do mar; um tipo de planalto é a chapada, aquele em que 

o topo dos morros é plano.

Chapada Diamantina



Planície: Superfícies planas e extensas que atingem, no máximo, 100 m em 

relação ao nível do mar; um exemplo é o Pantanal, uma das maiores planícies 

alagáveis do mundo, região de grande diversidade de espécies de aves.



Depressões: são áreas mais baixas do que seu entorno, em regiões acima ou 

abaixo do nível do mar.



Assoalho oceânico: o fundo do mar também é irregular, apresentando diferentes 

formas de relevo:

dorsais oceânicas: cadeias de montanhas submersas.   

planícies abissais: grandes extensões de áreas planas com profundidade de 

até 4 5000 m;

fossas abissais: fendas profundas e estreitas que atingem até 11 000 m de 

profundidade;

vulcões submarinos: vulcões que derrubam magma no fundo dos oceanos, 

podendo originar ilhas vulcânicas.



Dorsais oceânicas



Planícies abissais



Fossas abissais 



Vulcões submarinos



Hidrosfera
 Corresponde a toda água existente no planeta: oceanos, lagoa, rios,.geleiras, 

águas subterrâneas e vapor de água do ar;

 O planeta tem cerca de 70% de sua superfície coberta pela hidrosfera;

 A maior parte da água doce na forma líquida é subterrâne; as águas 

superficiais correspondem a 4% da água doce líquida, estando disponíveis para 

o consumo.



Atmosfera

 É formada pelo conjunto de gases presentes 

entre a superfície terrestre e o início do espaço 

sideral:

.  Gás nitrogênio (N2) – 78% da atmosfera

Gás oxigênio (O2) – 21% da atmosfera

E outros gases, como o gás carbônico (CO2), que 

juntos correspondem a 1% da composição da 

atmosfera.



Biosfera

 Essa esfera depende das demais esferas e é formada por todos os seres vivos 

viventes e extintos que habitam a Terra.



Agora, responda às questões – p. 166 e 167, 

do capítulo 4, grupo 2.

Na sequência, tire fotos NÍTIDAS e envie 

para: priscilaagomess90@gmail.com (e não 

esqueça de se identificar).

Qualquer dúvida, estarei à disposição!

Abraços e até a próxima aula! 📚🔬📖✍️♥️

mailto:priscilaagomess90@gmail.com

