
A LITOSFERA 

A litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte 

mais externa do manto. Sua origem está associada ao processo de formação da 

Terra. Inicialmente, o planeta era muito quente e gasoso, mas, com seu resfria

mento ao longo de milhões de anos, a camada mais superficial se solidificou. 

A crosta é constituída de duas partes com diferentes espessuras, constituições 

rochosas e formas: a crosta continental, que é a estrutura terrestre mais superficial, 

composta de camadas de rochas que configuram os continentes e as zonas de 

baixa profundidade nas costas, e a crosta oceânica, que é a do fundo dos oceanos, 

mais fina se comparada à crosta continental. 

Esse conjunto das partes sólidas da Terra é formado por diversos tipos de rocha. 

Em sua superfície e em seu interior existem vários tipos de minerais, que são explo

rados pelos seres humanos no desenvolvimento das atividades econômicas e, por 

isso, são chamados de recursos minerais (como a areia, utilizada na construção 

civil, e o petróleo, óleo natural do qual é possível produzir gasolina, nafta, asfalto, 

querosene, solventes etc.). 
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Fonte: TEIXEIRA, W. et ai. Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. p. 66. 

Representação artística para fins didáticos, sem escala. 
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