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POR QUE A TERRA É REDONDA? 

O planeta Terra, na verdade, não é exatamente redondo, ou seja, ele não forma 

uma esfera perfeita. O mais correto é dizer que ele possui um formato geoide, mais 

próximo à forma de uma elipse, o que se explica em razão do achatamento do 

planeta nos polos em função do movimento de translação. 

Mas por que a Terra é redonda? 

A Terra, assim como os demais planetas do universo, possui esse formato 

arredondado por causa da ação da força da gravidade. Essa é a mesma força que 

nos mantém sobre o chão, pois ela “puxa” tudo em direção ao centro do planeta. 

Quanto maior for a massa de um planeta, maior será a força da gravidade. Assim, 

pequenos corpos celestes (como os meteoros e os asteroides) não são redondos, 

pois a gravidade deles é praticamente nula. 

Graças à ação dessa força que puxa tudo para o seu centro, os planetas (incluindo o 

nosso) ficam redondos por essa ser a única forma em que todos os pontos da 

superfície ficam a uma mesma distância do centro, ou seja, a forma esférica é a 

mais estável possível. 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 

– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 



Resumindo: durante o surgimento do universo, as partículas que formam a matéria 

foram se juntando aos poucos. À medida que ficavam grandes, essas massas 

adquiriam a sua própria força da gravidade, que, aos poucos, foi modelando a 

superfície desses planetas até eles ficarem mais arredondados. 
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Você já se perguntou o porquê de a Terra possuir uma forma arredondada? 

 

Responda 

1) Por que a Terra possui formato arredondado? 

R:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Qual o nome que se atribui ao formato do planeta Terra? 

R:______________________________________________________________ 

3) A Terra é uma esfera perfeita? Justifique sua resposta. 

R:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

HORA DE SE DIVERTIR! 

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO E ACESSE DOIS JOGOS SOBRE O 
SISTEMA SOLAR. 
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