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Águas Oceânicas  

Os oceanos são imensas massas de água salgada que abrangem grande parte da superfície terrestre. A enorme 
quantidade de água contida nos oceanos não permanece parada, pelo contrário, elas se movimentam o tempo todo. 

Dentre os principais movimentos podemos citar: as ondas, as marés e as correntes marítimas.  

 
As ondas são movimentos provocados pelo vento, que sopra sobre a superfície das águas oceânicas. Quando as ondas se 

aproximam do litoral, elas se dobram e se quebram. Áreas de mar aberto apresentam ondas maiores. No Havaí formam-se 
ondas gigantescas, atingindo até 10 metros de altura. 

 

As marés correspondem ao movimento que as águas realizam diariamente, as quais avançam e recuam. Esse fenômeno se 
dá por meio de forças gravitacionais que o Sol e a Lua exercem sobre a Terra. Existem dois tipos de marés: alta ou 

preamar e baixa ou baixa-mar. Quando as águas oceânicas avançam, dizemos que a maré é alta e quando recuam, é a 
maré baixa. Esse fenômeno ocorre em períodos de cerca de 6 horas.  

 

As correntes marítimas são massas menores de água que se deslocam por distintas direções, mantendo suas 
características de cor, salinidade e temperatura, isso quer dizer que elas não se misturam. Esse deslocamento é 

proveniente da ação dos ventos e também pelo movimento de rotação da Terra. Por causa disso, as correntes marítimas 
realizam deslocamentos distintos de acordo com os hemisférios em que se encontram. No hemisfério Norte as correntes 

seguem no sentido horário e no hemisfério Sul desloca no sentido anti-horário.  
 

No mundo existem dois tipos de corrente marítima, são elas:  

 

Correntes quentes e Correntes frias. As primeiras originam-se na zona tórrida da Terra e se dirigem rumo às zonas 

polares. As segundas se formam nas zonas polares e deslocam em direção à zona intertropical da Terra.  As águas 

oceânicas tem grande influência no clima, nos transportes, no fornecimento de alimento (através da pesca) e na renovação 

do oxigênio do ar. 

 
 O hemisfério sul apresenta a maior parte da sua superfície encoberto pelas águas, cerca de 81%, e apenas 19% são 

ocupados pelas terras emersas. Daí o nome ao hemisfério sul de “hemisfério das águas”, e o hemisfério norte é chamado 

de “hemisfério das terras”, visto que 39% de sua superfície é encoberto pelas terras emersas. 
 Na verdade, existe um único e grande oceano, que está dividida em: oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. 

 
 - Oceano Pacífico: tem uma área de aproximadamente 165 milhões de km². É o mais extenso de todos os   

                               oceanos. Está situado entre as terras australianas, americanas e asiáticas, possui as maiores   

                               profundidades conhecidas. 
 

 - Oceano Atlântico: possui uma área aproximada em 82 milhões de km². É o mais navegável, principalmente na  
                                 parte entre a Europa e América do Norte. Está localizado entre a África, América e Europa. 

 

 - Oceano Índico: sua área mede aproximadamente 73 milhões de km², é menor dos três. Fica localizado entre a  
                            Ásia, Antártica, Oceania e África. 
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Os mares são uma extensão natural dos oceanos, quando estão perto de entrar em contato com os continentes. Os mares 

ocupam 41 milhões de km². Eles podem ser classificados em três tipos: 
 

 - Mares abertos ou costeiros: tem uma ampla comunicação com os oceanos. Ex. mar da China. 
  

- Mares continentais: possuem comunicação com os oceanos através de canais e estreitos, pois estão  

                                   localizados no interior dos continentes. Ex. o mar Vermelho se comunica com o oceano  
                                   Índico, através do estreito Bab-El-Mandeb. 

 - Mares isolados: não tem nenhuma ligação com os outros mares ou oceanos. Ex. mar da Galileia. 
  

Características dos oceanos e mares 
  

Salinidade - O cloreto de sódio é o responsável pelo sabor salgado das águas do mar. Não só ele, mais outros  

                     sais minerais, também foram transportados pelos rios até os oceanos, modificando a composição química 
das águas do mar. Todos os sais minerais encontrados nos continentes também são encontrados dissolvidos no mar. 

  
Dependendo da temperatura, das chuvas e dos rios, a salinidade pode variar. 

  

Em regiões onde a temperatura é alta, existem poucos rios e baixo índice de chuvas, a salinidade é maior.  A salinidade 
máxima é a do mar Morto, que é de 25%. 

  
Densidade - A densidade das águas via depender dos sais minerais dissolvidos nela. Sendo que a água do mar é  

               mais densa que a água doce. Se representarmos a densidade da água doce por 1, a do mar será de 1,3. 

  
Temperatura - As correntes marítimas, profundidade e latitude fazem variar a temperatura das águas do mar. 

                        Na superfície, a temperatura é igual a da atmosfera em contato.  Abaixo de – 2 °C, a superfície oceânica 
passa a solidificar-se, isto é o que ocorre nos mares glaciais. Os cristais de gelo flutuam porque apresentam menor 

densidade.  Banquisa é nome que se dá a camada de gelo que cobre a superfície do mar. 
  

Cor - Dependendo da quantidade e origem de sedimentos a coloração da água pode mudar.  Quando está  

         próximo às costas, apresentam cores esverdeadas, devido a sedimentos de vegetais e detritos de animais; são azul-
escuras quando estão livres de sedimentos, em alto mar; nas proximidades da foz de grandes rios são avermelhadas ou 

amarelo-barrentas, devido aos sedimentos que chegam a foz. 
  

Águas oceânicas em movimento - As águas oceânicas apresentam três movimentos: ondas, marés e correntes  

                                                       marítimas. 
  

• Ondas - São movimentos que ocorrem na parte de cima das águas oceânicas. As principais causas são ação do 

vento, que agita as águas, ou nos abalos sísmicos que ocorrem no fundo do mar.  Os elementos de uma onda são: 
  

- Cavado, a parte mais baixa;   - Crista, parte mais alta;  - Altura;    - Comprimento, a distância entre duas cristas; 
  

Há três tipos de ondas: 

  
- Ondas oscilatórias: são encontradas em alto mar, existe apenas por ação do vento, um movimento circulatório  

                                  das moléculas de água. 
 

- Ondas transladativas: ocorre quando o vento desloca a massa líquida em direção ao litoral. O cavado da onda  

                                       esbarra no fundo e provoca um desequilíbrio entre a crista (parte superior) e o cavado (parte 
inferior), fazendo com que  a massa de água se direcione para frente, formando as rebentações ( Ondas ). 

 
- Ondas tsunami: são originados por maremotos, e capazes de criar ondas que se propagam em grande  

                            velocidade, são de grande violência. Esse tipo de onda é comum no oceano Pacífico. 

  
Marés - A maré é uma consequência da atração do sol e da lua sobre a Terra.  A lua tem mais influência na maré   

             que o sol, visto que sua distância é cerca de 400 vezes menor que a distância Terra-Sol.  O tempo entre a maré 
baixa e a  maré alta é de 6h12, ou seja, em um dia podemos observar duas altas e duas marés baixas.  Amplitude da maré 

é a diferença entre o nível da maré baixa e a da maré alta. As maiores amplitudes ocorrem nas fazes de lua nova e cheia. 
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Correntes marítimas - As correntes marinhas podem ser quentes ou frias, são massas de água que circulam nos 

oceanos. A corrente fria tem origem nas regiões polares, enquanto que as correntes quentes tem na zona tropical. 
 Possuem uma grande influência no clima. Por exemplo: a corrente quente do Golfo, impede o congelamento do mar do 

Norte e ameniza os rigores do clima de inverno no noroeste da Europa. 
  

 

Temos vários acidentes (elementos) geográficos relacionados aos oceanos.  Os principais são: 
 

• Ilhas:  Porções de terra cercadas de água por todos os lados.  Podem ser: 
 

• Quanto à sua localização: fluviais (em rios), flúvio-marinhas, costeiras ou litorâneas (na foz de rios ou próximas do 

litoral) e oceânicas (no oceano) 

• As oceânicas, quanto à sua formação: coralígenas (formadas por corais), vulcânicas ou tectônicas (formadas por 
dobramentos ou vulcões submarinos). 

 

• Canal ou estreito: São estreitas faixas de água que ligam duas grandes porções de água. O canal pode ser  
                                artificial (construído pelo homem, como o Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e 

Pacífico) ou natural (como o nome diz, natural, como o Canal da Mancha, que liga o Mar do Norte / Oceano Glacial Ártico 
ao Oceano Atlântico). Um estreito é sempre natural, como o Estreito de Gibraltar, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano 

Atlântico. 

    
• Ístmo: São estreitas faixas de terra que ligam duas grandes porções de terra. É o caso da América Central  

              Ístmica (ou Continental), que liga as Américas do Norte e do Sul. 
 

• Restinga: Faixa de terra que “sai do continente” formada pela acumulação de sedimentos nos litorais. 

 
• Cabo, península, ponta: Quando “o continente avança sobre o mar ou oceano”. 

• Enseada, golfo, baía: Quando “o mar ou oceano avança sobre o continente”. 
 

RELEVO SUBMARINO 
 
Identificam-se no fundo dos oceanos, quatro formas de relevo, determinadas pela profundidade: 

A) Plataforma continental: varia do nível do mar a 200 metros de profundidade. É a “continuidade do continente”, de 

declividade suave, é muito importante por ser a área mais aproveitável economicamente e concentrar aproximadamente 
80% da vida marinha. 

B) Talude: varia de 200 a 1000 metros de profundidade. É uma região de grande declividade e liga a plataforma 
continental ao fundo dos oceanos. 

C) Região pelágica: varia de 1000 a 5000 metros de profundidade. É o fundo dos oceanos onde não há abismos 
submarinos. 

D) Região abissal: mais de 5000 metros de profundidade. São os abismos submarinos, que ocorrem em áreas de 

dobramentos (quando esse fenômeno é inverso ao que origina montanhas, ou seja, as placas ou uma das placas “se 
dobram para baixo”) 
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Não confundir: 

Iceberg: bloco de gelo que se desprendeu de geleiras continentais. Por ser de água “doce” 
navega por grandes extensões do mar (água salgada) sem se descongelar . 

Banquisa: é o congelamento superficial das águas oceânicas que ocorre principalmente em 
regiões polares. 

Gelo continental: São as geleiras propriamente ditas, grandes áreas de gelo que se formam 
sobre os continentes. Na Antártida podem ter até milhares de quilômetros de espessura. 

Fiordes: São as costas esculpidas pela erosão glacial, que ficam bem recortadas, como se 
tivessem sido “picotadas”. Os exemplos típicos são os litorais do Chile e da Noruega. 

 

Exercício 
 
Marque a alternativa correta. 
 
1 - O mar da China e da Galileia, são respectivamente: 
 
a) mar aberto e mar costeiro               b) mar aberto e mar isolado             c) mar isolado e mar costeiro 
 
d) mar continental e mar costeiro 
 
2 - Marque a alternativa que se enquadra em águas oceânicas: 
 
                           a) oceanos        b) lençol subterrâneo         c) geleiras            d) rios 
 
3 - Marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
 
a) o cloreto de sódio é responsável pelo sabor salgado das águas do mar. 

b) a densidade da água depende dos sais minerais dissolvidos nela. 

c) as correntes marítimas, profundidade, e latitude ajudam na variação da temperatura das águas do mar. 

d) a coloração das águas do mar não depende da quantidade e nem da origem dos sedimentos que nela se  

     encontra.  

4 - Os oceanos estão em constante movimento, e as correntes marinhas causam grande impacto no clima do planeta, pois 
transportam águas quentes e frias por todas as partes do globo. Sobre mares e oceanos, é correto afirmar: 

a) O Oceano Índico é o segundo maior oceano e o mais frio devido à sua localização. 

b) Mares e Oceanos são sinônimos, pois ambos têm a mesma profundidade. 

c) A posição geográfica dos oceanos não influencia na temperatura das suas águas. 

d) O Oceano Pacífico é o maior do globo, cobre mais de um terço da superfície do planeta Terra. 

e) A quantidade de água existente nos oceanos equivale à água encontrada nos rios e lagos do mundo, por isso há  

    um razoável suprimento de água doce no mundo. 

 

5 - Sobre os principais movimentos da água dos mares, é INCORRETA a afirmação: 

a) O movimento lento de subida e descida do nível da água do mar é denominado de corrente marinha. 

b) As ondas são movimentos superficiais da água do mar provocadas pela ação dos ventos atmosféricos ou em  

    razão de terremotos no fundo do mar. 

c) O fenômeno da ressurgência ocorre quando correntes marinhas frias e quentes encontram-se, provocando  

     movimentação das águas em um determinado lugar, e as águas frias de grande profundidade sobemem  

     direção à superfície. 

d) A atuação combinada da Lua e do Sol provoca sobre os oceanos o fenômeno das marés. 

e) O movimento de rotação exerce influência sobre a movimentação da massa líquida da superfície terrestre. 
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6 - No litoral brasileiro, do sul da Bahia até o Maranhão, ocorre uma formação constituída por seres vivos que, além de 

proporcionar beleza natural, contribui para o aparecimento de importantes ancoradouros naturais. O texto refere-se à 
presença de:  

 
a) restinga.          b) duna.                 c) falésia.              d) recife coralígeno.          e) lagoa costeira. 

 

 
7 -  O arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martin Vaz e os rochedos São Pedro e São Paulo são 

ilhas oceânicas brasileiras. 
Considerando que essas ilhas não guardam nenhuma relação com o relevo continental, é correto dizer que sua origem está 

vinculada a 
 

a) soerguimento de blocos falhados.             b) dobramentos terciários.            c) vulcanismo submarino. 

 
d) ascensão do nível do mar.                       e) acumulação de corais. 

 
8 -  Com relação aos oceanos e mares da Terra, assinale com um X as afirmativas corretas .  

 

(     ) cerca de 3/4 da superfície total da Terra estão cobertos por uma grande massa líquida contínua, a qual pode  
         ser dividida em oceanos e mares, entre os quais o mais extenso é o Atlântico; 

(     )  as marés são movimentos periódicos de subida e descida das águas oceânicas, provocadas pelas forças de  
         atração da Lua e do Sol sobre a Terra; 

(     ) a importância das correntes marítimas reside no fato de disseminar e transportar espécies vegetais e animais  

        pelas regiões por onde circulam. As correntes podem também amenizar ou acentuar as condições climáticas  
        das regiões onde atuam; 

(      ) as unidades do relevo do fundo oceânico são: plataforma continental, talude, região pelágica e região  
         abissal; 

(     ) na plataforma continental, estão as maiores reservas em exploração de petróleo brasileiro, localizadas ao  
         longo da costa que se estende do Amapá a Sergipe. 


