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A água nos oceanos e a relação com o território 

 

Resumo 

 

Os oceanos são os imensos corpos d’água salgada que cobrem praticamente 70% da superfície 

terrestre. Os mares correspondem a essas porções próximas as continentes, muitas vezes recebendo nomes 

regionais, como Mar do Norte, Mar da China Meridional, Mar Vermelho etc. A formação desses corpos hídricos 

é bem antiga. O Pantalassa era um oceano primitivo que rodeava o supercontinente Pangea. Hoje, os 

oceanos são importantíssimos para o comércio mundial e para exploração de recursos naturais, como 

petróleo e alimentos (pesca). O nível dos oceanos já oscilou diversas vezes na história do planeta e possuem 

intima relação com a condição climática. Em períodos mais frios (era glacial) observa-se a regressão 

marinha ou recuo do mar. Em períodos mais quentes (interglacial) observa-se a transgressão marinha ou 

avanço do nível do mar. 

Além dessas mudanças, em um intervalo de tempo menor, as águas oceânicas apresentam três tipos 

de movimento: as ondas, as marés e as correntes marítimas 

As correntes marítimas são porções das águas oceânicas com características próprias quanto a 

temperatura, salinidade e direção do deslocamento. Os principais responsáveis por esse movimento são os 

ventos, a rotação da Terra, a temperatura e salinidade das águas. As correntes quentes nascem próximo 

ao Equador e são responsáveis por criar litorais mais úmidos, além de amenizar os invernos por onde 

passam. As correntes frias são responsáveis por criar litorais mais secos, formando inclusive desertos. 

 

 
Adaptado de: MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. 

 

As ondas são movimentos oscilatórios resultantes da ação dos ventos sobre a superfície dos 

oceanos. São responsáveis por modelar o litoral influenciando no processo de abrasão marinha (erosão) e 

formação das praias. 
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As marés consistem no movimento regular de subida e descida das águas influenciada pela posição 

da Lua e do Sol. Esse fenômeno ocorre a cada 12 horas por dia. As marés de Sizígia são muito altas e 

ocorrem na fase lunar nova ou cheia. As marés de quadratura ou mortas ocorrem na fase lunar crescente 

ou minguante. 

Parte das águas continentais estão localizadas entre espaços e fissuras na rocha e no solo. Essas 

águas são percolam no subsolo em virtude da porosidade e permeabilidade do terreno. Formando assim 

os aquíferos. O aquífero Alter do Chão é o maior do país e está localizado na Região Norte. O Aquífero 

Guarani também está localizado em território brasileiro nos estados do Sul, porém se estende até o Paraguai, 

Argentina e Uruguai. 
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Exercícios 

 

1.  

 
Disponível em: <http://sys2.sbgf.org.br>. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado). 

 

A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

 

 

2. O uso intenso das águas subterrâneas sem planejamento tem causado sérios prejuízos à sociedade, 

ao usuário e ao meio ambiente. Em várias partes do mundo, percebe-se que a exploração de forma 

incorreta tem levado a perdas do próprio aquífero. 

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009 (adaptado). 

 

No texto, apontam-se dificuldades associadas ao uso de um importante recurso natural. Um problema 

derivado de sua utilização e uma respectiva causa para sua ocorrência são: 

a) Contaminação do aquífero — Contenção imprópria do ingresso direto de água superficial. 

b) Intrusão salina — Extração reduzida da água doce do subsolo. 

c) Superexploração de poços — Construção ineficaz de captações subsuperficiais. 

d) Rebaixamento do nível da água — Bombeamento do poço equivalente à reposição natural. 

e) Encarecimento da exploração sustentável — Conservação da cobertura vegetal local. 
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3. O mar exerce uma grande influência sobre as bordas dos continentes, esculpindo paisagens que, em 

geral, se constituem excelentes atrativos à atividade turística. Na zona de contato entre os oceanos e 

os continentes, as ondas e as correntes configuram essas paisagens costeiras singulares. Sobre esse 

assunto, analise a correção das afirmações abaixo. 

( ) Durante uma transgressão marinha, as falésias sofrem uma pausa no processo evolutivo, pois 

cessam os fenômenos erosivos e se intensificam os processos deposicionais. 

( ) A faixa litorânea do Brasil sofreu, sobretudo ao longo do Pleistoceno, uma grande variação, 

avançando ou recuando em direção ao mar, durante as fases glaciais e interglaciais. 

( ) As correntes litorâneas podem formar faixas arenosas costeiras, denominadas restingas, que, muitas 

vezes, se desenvolvem paralelamente à linha da costa. 

( ) A zona costeira do Brasil abriga um verdadeiro mosaico de ecossistemas, tais como mangues, 

restingas, estuários, costa de dálmatas e recifes coralígenos. 

( ) A zona costeira pode ser definida como um espaço de interação verificada entre meios terrestres, 

marinhos e atmosféricos. 

 

 

4. As correntes marítimas são grandes porções de água que se deslocam pelos oceanos, com 

características próprias de salinidade, temperatura e sentido de direção. Elas influenciam diretamente 

o clima do nosso planeta. A corrente marítima fria de Humboldt, retratada no mapa, se origina nas 

proximidades da Antártida e se desloca para o norte, tangenciando parte da costa ocidental da América 

do Sul. 

 

 
 

Essa corrente é um dos fatores responsáveis 

a) pelo fenômeno das monções, na Ásia. 

b) pelo aquecimento da costa da Noruega, na Europa. 

c) pela existência do deserto do Atacama, na América do Sul. 

d) pela exuberância da flora na ilha de Madagascar, na África. 

e) pela imensa quantidade de chuvas no arquipélago do Havaí, na Oceania. 
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5. Nas últimas décadas, descobriu-se que os volumosos e inadequados descartes de resíduos plásticos 

e de outros materiais sintéticos, mesmo quando realizados nos continentes, podem resultar em 

consideráveis depósitos em áreas distantes nos oceanos e mares, seja em seu fundo, na coluna d’água, 

ou na sua superfície. Como consequência, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas nesses 

oceanos e mares, em que alguns desses depósitos já atingem a escala planetária, como é o caso dos 

materiais plásticos flutuantes representados na figura. 

www.revistapesquisafapesp.br, maio de 2016. 

 

DEPÓSITOS FLUTUANTES DE RESÍDUOS PLÁSTICOS NOS OCEANOS 

 
Ocean Trash Map - National Geographic. www.news.nationalgeographic.com. Adaptado. 

 

Os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se 

a) com padrões concentrados na parte interna dos giros oceânicos do Pacífico norte e sul, locais de 

menor atividade das grandes correntes marinhas. 

b) com maior acumulação no litoral de ambos os hemisférios, devido à atuação de importantes 

correntes marinhas nessas áreas. 

c) mais volumosos no hemisfério norte, em função das menores temperaturas de suas águas, o que 

faz aumentar a velocidade de correntes, como a do Peru e a do Japão.  

d) com concentrações idênticas em ambos os hemisférios, devido à forte atuação de importantes 

correntes marinhas que transitam do hemisfério norte ao sul.  

e) mais concentrados e abundantes no hemisfério norte, devido à grande mobilidade de importantes 

correntes marinhas, como a de Humboldt e a de Madagascar. 
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6. Observe o mapa 

 

 

 

Tendo como base de análise o mapa e seus conhecimentos, identifique a alternativa que contenha, 

apenas, informações corretas. 

a) O número 1 no mapa corresponde ao deserto do Saara. Tem sua origem nas massas de ar muito 

secas da região do Sahel e também por ser entrecortado pela linha do Equador. 

b) O número 2 no mapa corresponde ao deserto do Kalahari. Tem sua origem devido à influência 

direta da Corrente Marítima do Atlântico Sul. Sendo fria, provoca precipitações sobre o mar e, assim, 

as massas de ar chegam secas ao continente. 

c) O número 3 no mapa corresponde ao deserto do Atacama. Tem sua origem devido à influência 

direta da Corrente Marítima de Humboldt. Sendo fria, provoca resfriamento na atmosfera junto ao 

oceano e precipitações sobre o mar, fazendo com que as massas de ar cheguem mais secas ao 

continente. 

d) O número 1 no mapa corresponde ao deserto do Saara. Tem sua origem devido à influência direta 

da Corrente Marítima de Benguela. Sendo quente e úmida, ao adentrar no continente condensa e 

precipita completamente ao cruzar o compartimento geológico dos Montes Atlas. 

e) O número 2 no mapa corresponde ao deserto da Namíbia. Tem sua origem devido à influência 

direta da Corrente Marítima de Falklands. Sendo quente e úmida, ao penetrar no continente perde 

sua umidade ao ultrapassar as cadeias montanhosas de Drakensberg, onde toma-se seca, 

permanecendo muito quente. 
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7. "O Peru é um dos grandes produtores mundiais de pescado. Suas costas apresentam alta piscosidade, 

fato explicado pela enorme quantidade de nutrientes - plânctons. Essa alta piscosidade é decorrente 

do fenômeno da ressurgência que ocorre em seu litoral, permanecendo sob efeito de uma corrente 

marítima fria que se origina no sul da América do Sul e se desloca no sentido norte, em uma linha 

paralela ao litoral chileno e peruano." 

Fonte: MORAES, PAULO. Geografia Geral e do Brasil, 2011, p. 148. (adaptado) 

 

Identifique a alternativa que contempla, corretamente, a importante corrente marítima citada no texto. 

a) Corrente do Pacífico Sul. 

b) Corrente de Humboldt. 

c) Corrente das Falklands. 

d) Corrente de Benguela. 

e) Corrente do Atlântico Sul. 

 

 

8. Conforme foi noticiado na mídia, no dia 21 de agosto de 2016, a cidade de Santos (SP) foi atingida por 

uma ressaca que paralisou por 30 horas o principal porto do país, inundou vias e causou transtornos 

para a mobilidade urbana, o funcionamento de empresas e do comércio. 

As ressacas resultam 

a) das dinâmicas das massas de ar formadas nas áreas oceânicas, sempre no verão; são causadas 

por diferença de pressão atmosférica de áreas de baixa pressão nos oceanos para áreas de alta 

pressão nos continentes. 

b) do contato de massas de ar com características termodinâmicas semelhantes, formando sistemas 

de circulação frontais; quanto menor a umidade do sistema, maior é a instabilidade atmosférica. 

c) da ação dos sistemas de ciclones extratropicais, especialmente no inverno; o deslocamento de 

grandes volumes de água decorre da diferença de pressão atmosférica, que produz ventos intensos. 

d) da ação de ciclones tropicais formados no Atlântico Sul, sempre nos meses de inverno; nesta 

estação do ano são menores as diferenças de temperatura entre o polo sul e o equador. 
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9. Os oceanos são grandes fontes de alimento pela riqueza de sua vida marinha, embora, nos últimos 

tempos, venham enfrentando problemas ambientais, provocados por ações humanas. 

Considere as seguintes afirmações sobre os problemas ambientais dos oceanos. 

I. As águas oceânicas recebem todos os produtos derivados de atividades industriais, mas suas 

grandes extensões reduzem a concentração dos poluentes, não oferecendo grandes riscos à fauna 

marinha. 

II. A pesca predatória, em escala industrial, retira do mar milhares de toneladas de peixes sem 

nenhum controle quanto à seleção das espécies e à época de reprodução de cada uma, o que 

pode levar cardumes inteiros ao desaparecimento. 

III. Os acidentes de manutenção nas plataformas de gás e petróleo são responsáveis pela maior parte 

das descargas de óleo nos oceanos. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

 

10. Analise o mapa 

 
(Antonio Guerra et al. Atlas geográfico mundial, 2007. Adaptado.) 

 

Considerando as relações existentes entre zonas climáticas, sistema de circulação atmosférica e 

correntes marítimas de superfície, é correto afirmar que 

a) as correntes quentes predominam nas zonas intertropicais e o sentido de seu deslocamento está 

associado aos ventos de oeste predominantes na região. 

b) as correntes frias predominam na zona equatorial e o sentido de seu deslocamento está associado 

aos ventos de leste predominantes na região. 

c) as correntes quentes predominam na zona equatorial e o sentido de seu deslocamento está 

associado aos ventos de leste predominantes na região. 

d) as correntes quentes predominam nas zonas subtropicais e o sentido de seu deslocamento está 

associado aos ventos de leste predominantes na região. 

e) as correntes frias predominam nas zonas intertropicais e o sentido de seu deslocamento está 

associado aos ventos de oeste predominantes na região. 
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Gabarito 

 

1. E 

A sustentabilidade defende o uso racional dos recursos naturais, garantindo sua existência para a geração 

futura. Assim, a gestão participativa entre os municípios localizados na área de recarga do aquífero é um 

passo importante para a preservação desse recurso. 

 

2. A 

Muitos aquíferos podem ter suas águas contaminadas devido à infiltração de poluentes pelo solo, 

principalmente agrotóxicos. A abertura incorreta de um poço pode ser vertente de contaminação pelo 

ingresso direto de água superficial contaminada. 

movimentação do planeta. 

 

3. F-V-V-F-V 

A primeira alternativa é falsa, pois no processo de transgressão marinha é comum a formação mais 

intensa de falésias e não uma pausa no processo evolutivo delas. A quarta alternativa é falsa, pois a costa 

Dalmácia ou de Dálmatas fica localizada na Europa e possui um largo número de reentrâncias, ilhas, 

estreitos, baías e praias. Não há essa formação no litoral brasileiro. 

 

4. C 

A Corrente de Humboldt, originária da área polar e, portanto, fria, é responsável pela ausência de umidade 

na costa ocidental da América do Sul configurando extensas áreas desérticas como no caso do Atacama.  

 

5. A 

Para acertar a questão, é preciso interpretar o mapa. Os padrões mais concentrados estão na parte 

interna dos giros. A maior presença mostrada no mapa encontra-se no Oceano Pacífico norte e sul. 

 

6. C 

O número 3 corresponde ao deserto de Atacama, afetado diretamente pela corrente marítima fria de 

Humboldt que mantém sobre a região as massas mais secas. Estão incorretas as alternativas: [A] e [D], 

porque o número 1 corresponde ao Deserto de Kalahari; [B] e [E], porque o número 2 corresponde ao 

deserto do Saara. 

 

7. B 

A afirmativa [B] está correta porque descreve corretamente a ação e localização da Corrente de Humboldt. 

As afirmativas incorretas são: [A], porque a corrente de Humboldt é uma das correntes marítimas 

classificadas como Pacifico Sul; [C], porque a corrente de Falklands banha a costa oriental da América 

no Atlântico; [D], porque a corrente de Benguela banha a costa ocidental da África; [E], porque a corrente 

do Atlântico Sul corta o Atlântico. 

 

8. C 

No Brasil, as ressacas correspondem ao avanço do mar sobre trechos da planície litorânea. Grandes 

volumes de água são deslocados por ventos fortes decorrentes de frentes frias provocadas pelo avanço 

da Massa Polar Atlântica com alta pressão principalmente no inverno. 
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9. D 

O item incorreto é o I, visto que as atividades industriais e agrícolas impactam gravemente os oceanos. 

A poluição e contaminação reduz a biodiversidade litorânea e em alto mar. Muitas espécies são sensíveis 

a quaisquer mudanças na composição química da água. 

 

10. C 

Nas áreas tropicais, de elevada temperatura, predominam as correntes marítimas quentes, e por ser área 

de baixa pressão, ocorre a convergência de ventos (alísios), que sob efeito da força Coriolis, tem sua 

direção determinada pelos ventos de leste. 

 


