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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geografi camente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profi ssional 

qualifi cada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráfi cos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

fi lmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro(a) aluno(a), 

Seja bem vindo(a) à disciplina Oceanografi a e Meteorologia Pesqueira!

Neste livro, você terá a oportunidade de compreender os principais conceitos 

abordados dentro da área das Ciências Exatas e da Terra, da qual a Oceano-

grafi a faz parte, interligando o seu conhecimento adquirido nas disciplinas 

anteriores com o mundo da pesca nos mares e oceanos.

Nesse sentido, a Oceanografi a, conhecida também como ciência do mar, é 

a área da ciência que estuda os oceanos, abordando as regiões superfi ciais 

e mais profundas dessa grande massa de água que ocupa cerca de 70% da 

zona superfi cial do planeta Terra, assim como as zonas costeiras, que fazem 

parte do ambiente de transição entre os continentes e os oceanos, alem de 

estudar essa área, estudará também o relevo e as características geológicas 

dessas regiões.

Este livro está divido em 9 aulas, nas quais você conhecerá algumas caracte-

rísticas das águas oceânicas brasileiras e a importância deste ambiente, com-

preendendo a estrutura da vida marinha, a geomorfologia dos ambientes 

marinhos, os processos litorâneos e oceânicos, os elementos meteorológicos 

aplicados à pesca e alguns impactos que os oceanos estão sofrendo em 

função das mudanças climáticas e das atividades humanas. Por fi m, você co-

nhecerá algumas técnicas e equipamentos que são utilizados para o estudo 

dos oceanos.

Assim, pretendemos, com este livro, que os alunos adquiram conhecimento 

e exercitem a capacidade de interpretar o ambiente marinho desde os mi-

crorganismos até os grandes fenômenos oceânicos.

Aproveitem o máximo!

Cordialmente,

Marlon C. França
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Apresentação da disciplina

Na Aula 01, você terá a oportunidade de aprender alguns conceitos relacio-

nados à Oceanografi a e a divisão dos oceanos no planeta Terra, além das 

principais características naturais e a importância para o desenvolvimento 

econômico. Ainda nesta aula, você irá compreender a divisão das águas ju-

risdicionais brasileiras. Aproveite!

Na Aula 02, você aprenderá como a Oceanografi a está dividida e suas prin-

cipais temáticas, além de compreender algumas problemáticas geradas a 

partir da ação humana.

No conteúdo da Aula 03, você vai aprender como estão divididos os am-

bientes marinhos e conhecer quais os organismos que ocupam esse espa-

ço. Além disso, você terá a oportunidade de observar os fatores físicos que 

afetam as comunidades de organismos marinhos, conhecimento que lhe 

permitirá compreender, também, o funcionamento da produção primária 

dos oceanos.

Na Aula 04, vamos mergulhar mais fundo no ambiente oceânico, conhecen-

do um pouco mais sobre as diversas formas dos ambientes mais profundos 

e como estes estão divididos. Assim, você terá a oportunidade de conhecer 

até mesmo os materiais que recobrem os fundos marinhos.

Agora que você já conhece as margens dos continentes e o assoalho marin-

ho, na Aula 05, vamos nos restringir à zona mais estreita do ambiente marin-

ho, que é a zona costeira. Além disso, faremos uma abordagem sobre a 

grande circulação oceânica.

Na Aula 06, você vai aprender sobre a importância dos ecossistemas ma-

rinhos brasileiros e conhecer a estrutura física e o funcionamento da zona 

costeira nacional. Além disso, você terá a oportunidade de observar, ainda, o 

funcionamento do transporte de material orgânico e inorgânico provenien-

te do continente até o ambiente marinho, conhecimento que lhe permitirá 

compreender quais os ambientes mais produtivos da nossa costa.
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Na Aula 07, você vai aprender sobre os elementos meteorológicos e sua rela-

ção com a pesca e, também, com as zonas de maior produtividade.

Na Aula 08, você conhecerá as causas das mudanças climáticas globais e 

os efeitos dessas alterações do clima, nos oceanos e na produtividade pes-

queira. Adicionalmente, você conhecerá também os principais mecanismos 

utilizados atualmente para o controle e a diminuição desses efeitos nos ecos-

sistemas aquáticos marinhos.

Por fi m, na Aula 09, que será nossa última aula, você conhecerá algumas 

técnicas utilizadas nos oceanos e os principais equipamentos que são utili-

zados na pesquisa oceanográfi ca. Na fi nalização desta disciplina, você verá 

alguns equipamentos envolvidos na realização de amostragens do ambiente 

oceânico, aproveite o máximo!
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Projeto instrucional

Disciplina: Oceanografi a e Meteorologia Pesqueira (carga horária total: 60h)

Ementa:  Introdução à Oceanografi a Pesqueira; Oceanografi a Geológica, 

Química, Física e Biológica; Estrutura da Vida Marinha e a Produ-

tividade Primária; Geomorfologia dos Ambientes Marinhos; Pro-

cessos Litorâneos e Oceânicos; A Importância dos Ecossistemas 

Marinhos Brasileiros; Elementos Meteorológicos Aplicados à Pesca; 

Efeito das mudanças Climáticas nos Oceanos; Técnicas e Equipa-

mentos Oceanográfi cos. 

AULA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
CARGA 

HORÁRIA
(horas)

1.  Introdução à 
oceanografi a 
pesqueira

Identifi car as principais características dos oceanos.
Descrever a divisão das águas jurisdicionais brasileiras.
Relacionar argumentos sobre a importância da pesca marinha para a 
economia do país.
Avaliar algumas problemáticas para o melhor aproveitamento dos 
recursos oceânicos.

8

2.  Oceanografi a 
geológica, química, 
física e biológica

Diferenciar as áreas de atuação da oceanografi a.
Compreender a inter-relação entre as respectivas áreas e os principais 
estudos que são desenvolvidos.

6

3.  Estrutura da 
vida marinha e 
a produtividade 
primária

Compreender a estrutura e a divisão das cadeias trófi cas marinhas.
Aprender quais os principais fatores físicos oceânicos que podem 
interferir na vida marinha.
Diferenciar os organismos planctônicos, nectônicos e bentônicos.

10

4.  Geomorfologia dos 
ambientes marinhos

Conhecer as diferentes formas do fundo marinho e suas relações com 
a pesca.
Entender a composição química dos materiais que estão nesses 
ambientes.

6

5.  Processos litorâneos 
e oceânicos

Compreender como estão distribuidas as correntes costeiras brasileiras.
Conhecer as forças que agem para formação das ondas e correntes.
Compreender os fatores que controlam a distribuição das marés.

6
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6.  A importância 
dos ecossistemas 
marinhos brasileiros

Analisar a estrutura física e o funcionamento da zona costeira.
Entender o processo de transporte de materiais marinhos.
Compreender a importância dos ecossistemas marinhos.
Caracterizar as principais zonas de maior produtividade pesqueira 
brasileira.

6

7.  Elementos 
meteorológicos 
aplicados à pesca

Compreender a diferença entre tempo e clima.
Entender a estrutura de divisão da atmosfera terrestre.
Analisar os principais elementos meteorológicos.

6

8.  Efeito das mudanças 
climáticas nos 
oceanos

Compreender os principais fatores que controlam o clima da Terra.
Entender os efeitos das alterações do clima nos oceanos.
Analisar os efeitos climáticos sobre a produtividade pesqueira.
Conhecer os mecanismos de controle das mudanças climáticas.

6

9.  Técnicas e 
equipamentos 
oceanográfi cos

Conhecer algumas técnicas oceanográfi cas para amostragem.
Conhecer alguns equipamentos utilizados na Oceanografi a.
Observar a aplicação das novas tecnologias para compreender os 
ecossistemas marinhos.

6
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Aula 1 –  Introdução à 
oceanografi a pesqueira

Objetivos

Identifi car as principais características dos oceanos.

Descrever a divisão das águas jurisdicionais brasileiras.

Relacionar argumentos sobre a importância da pesca marinha para 

a economia do país.

Avaliar algumas problemáticas para o melhor aproveitamento dos 

recursos oceânicos.

1.1 Oceano
O oceano pode ser defi nido como um corpo de água salgada que ocupa as 

depressões da superfície da Terra. Ele contém mais de 97% da água existente 

na superfície terrestre, sendo assim, cerca de 3% estão na forma de gelo, áreas 

terrestres, água subterrânea e toda a água de lagos e rios.

Tradicionalmente esse ambiente é dividido em segmentos chamados oceanos e 

mares, utilizando os limites dos continentes e de linhas imaginárias, a exemplo 

do Equador (linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios – Norte 

e Sul). A imensa massa de água, que chamamos de oceano, é dividida tradicio-

nalmente, como conhecemos, em Oceano Atlântico, Pacífi co, Índico, Glacial 

Antártico e Glacial Ártico, como pode ser observado na Figura 1.1.
VERSÃO

 D
O

 PRO
FESSO

R
Revisão
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Figura 1.1:   Mapa de distribuição dos oceanos no planeta Terra, com os seus respec-
tivos nomes

Fonte: Adaptado de <http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano>. Acesso em: 22 mar. 2011.

Na escala humana, o oceano é incrivelmente grande, pois cobre 361 milhões 

de quilômetros quadrados da superfície da Terra. A profundidade média é de 

3.796 metros, o volume de água é de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos, e a 

temperatura média é de 3,9ºC (GARRISON, 2009).

Vejamos algumas curiosidades sobre o ambiente oceânico:

I. Se a superfície da Terra fosse nivelada, como uma bola, o oceano a cobriria 

com uma profundidade de 2.686 metros. A elevação média da Terra é de 

apenas 840 metros, mas a média de profundidade do oceano é 4,5 vezes 

maior.

II. O oceano global cobre aproximadamente 70% da superfície da Terra, sendo 

considerado uma grande massa de água salina.

III. Essa grande massa de água chamada oceano é responsável diretamente pela 

moderação das temperaturas globais e controle do clima no planeta Terra.

IV. Esse ambiente margeia muitas das maiores cidades, sendo assim, qua-

se metade dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra vive a cerca de 

240 km da costa.

VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o
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1.2 Ciências do Mar
As Ciências do Mar são compostas de processos de descobertas, por meio 

dos dados obtidos em pesquisas realizadas nos oceanos, envolvendo várias 

disciplinas e integrando os campos da Geologia, Física, Biologia, Química e 

Engenharia, pois todas se aplicam ao oceano e a ambientes adjacentes (SCH-

MIEGELOW, 2004). As principais subáreas da Oceanografi a são:

• a geologia marinha, que se preocupa com questões como a composição 

do interior da Terra, a mobilidade da crosta, as características dos sedi-

mentos do assoalho oceânico e a história do oceano, dos continentes e 

do clima. Parte do trabalho envolve áreas de grande preocupação pública 

e científi ca, incluindo a previsão de terremotos e a distribuição de recur-

sos valiosos.

• a oceanografi a física, que estuda e observa a dinâmica das ondas, as 

correntes e a interação atmosfera-oceano, torna-se cada vez mais im-

portante dentro desta ciência, pois faz uso de modelos matemáticos que 

podem prever determinados fenômenos atmosféricos e oceanos, permi-

tindo além da ampliação das pesquisas e do conhecimento, a proteção 

das populações que vivem nas zonas costeiras dos diversos países. 

• a biologia marinha, que trabalha com a natureza e distribuição dos or-

ganismos marinhos, o impacto dos poluentes atmosféricos e oceânicos 

nesses organismos, o isolamento de drogas para combater doenças reti-

radas de espécies marinhas e a produção pesqueira.

• a oceanografi a química, que estuda gases e sólidos dissolvidos no ocea-

no e sua relação com a geologia e a biologia do oceano como um todo.

• a engenharia naval, que projeta e monta plataformas de petróleo, na-

vios, portos e outras estruturas que permitem fazer uso do oceano com 

sabedoria.

1.3 O mar brasileiro
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que está em 

vigor desde 1994 e da qual o Brasil faz parte, estabeleceu que no mar territorial 

brasileiro, todos os bens econômicos existentes no seio da massa líquida, sobre o 

leito do mar e no subsolo marinho são de propriedade exclusiva da nossa nação. 

Estabelecendo ainda o limite de 200 milhas náuticas de largura (1 milha náutica 

equivale a 1.853 m), o que corresponde à Zona Econômica Exclusiva (ZEE).

Para ampliar o seu 
conhecimento sobre os oceanos 
e buscar mais informações 
sobre essa ciência chamada 
Oceanografi a, entre na página:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/
Oceanografi a>.

VERSÃO
 D

O
 PRO

FESSO
R

Revisão
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Quando a Plataforma 
Continental (PC), ou seja, 
a extensão do continente 

submerso por águas marinhas, 
correspondente à margem das 

regiões continentais, ultrapassa 
o limite de 200 milhas 

náuticas, é possível estender 
a propriedade econômica do 

Estado em até 350 milhas 
náuticas.

Figura 1.2: Localização das águas jurisdicionais brasileiras
Fonte: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6069>. Acesso em: 
28 mar. 2011.

Dessa forma, o Brasil possui aproximadamente 4,5 milhões de km2 de extensão 

para exploração de todos os bens econômicos, o que equivale à metade da 

extensão do nosso território terrestre, como mostra a Figura 1.3.

Figura 1.3: Mapa de divisão da Zona Econômica Exclusiva brasileira, também chama-
da de Amazônia Azul.
Fonte: Adaptado de Serafi m (2005).
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1.3.1 A pesca em águas brasileiras 
O Brasil possui aproximadamente 8,5 mil km de extensão costeira e 4,5 milhões 

de km2 de ZEE. Os acordos internacionais garantem ao país o controle de 

exploração da pesca nessa imensa área. Apesar disso, a produção pesqueira 

brasileira é reduzida se comparada a um país como o Japão, que tem um mar 

territorial bem menor (HAIMOVICI, 2009).

Há pouco tempo, a vastidão da ZEE e os resultados relativamente modestos 

da atividade pesqueira eram usados como argumentos para exigir novos in-

vestimentos produtivos no setor, além de incentivar as pesquisas nessa área.

As estatísticas de desembarques da pesca marinha no Brasil nas últimas déca-

das mostram, no entanto, que um esforço adicional pode levar à sobrepesca 

e tornar-se contraproducente.

Um termo que você também pode ver é sobre-explorado. Signifi ca todo e 

qualquer recurso que apresenta a exploração além da sua capacidade de re-

cuperação (que o recurso esteja disponível novamente no ambiente).

De acordo com as pesquisas oceanográfi cas, “o auge da captura ocorreu em 

1986”, com 760 mil toneladas, montante que declinou até 413 mil toneladas em 

1995 (ISAAC, 2006). Revelando assim que o ambiente precisa ser respeitado. Re-

centemente, o pescado no ano de 2006 totalizou 512 mil toneladas. Possivelmente 

a diminuição dessa quantidade não esteve ligada a uma diminuição do esforço 

de pesca, mas, ao contrário, resultou da sobre-exploração, que comprometeu 

muitos dos principais estoques pesqueiros brasileiros (HAIMOVICI, 2009). Um bom 

exemplo é o caso da sardinha, que apresentou uma captura de 228 mil toneladas 

em 1973, caindo para o patamar atual de 50 mil toneladas.

Segundo Haimovici (2009), do total dos principais estoques pesqueiros mun-

diais, 52% estão plenamente explorados e 25% sobre-explorados. A diminui-

ção dos estoques pode acontecer de forma abrupta, como nos casos de duas 

espécies que tinham grande importância econômica: a anchoveta peruana 

praticamente desapareceu em 1971, recuperando-se parcialmente apenas uma 

década mais tarde; e o bacalhau de Labrador, que entrou em colapso em 1989 

e não deu sinais de recuperação até agora.

Sobrepesca
Chamamos de sobrepesca 
quando uma atividade pesqueira 
de uma determinada espécie ou 
mesmo em alguma região deixa 
de ser sustentável. Logo, quanto 
maior for a pesca, menor será o 
rendimento (por exemplo: menor 
o número de peixes).
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Figura 1.4: Demonstração da exploração humana de pescado
Fonte: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8354/peixe.jpg?sequence=1>. Acesso em: 17 fev. 2011.

As estatísticas não deixam dúvidas de que o potencial mundial de produção 

pesqueira já foi ultrapassado e que não se pode mais aumentar a produção a 

qualquer custo. A comunidade científi ca concorda com a proposta contida no 

Código de Conduta de Pesca Responsável, de 1995, da FAO (Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), que defende a manutenção da 

qualidade, diversidade e disponibilidade de recursos pesqueiros em quantidade 

sufi ciente para as gerações presentes e futuras (HAIMOVICI, 2009). 

Além disso, devido ao crescimento populacional mundial e à transformação dos 

ambientes naturais em função dos avanços dos processos de industrialização, a 

caça e alguns meios de extrativismo foram perdendo sua importância. Porém, 

o mesmo não ocorreu com a pesca marinha, que vem se desenvolvendo em 

espaços de uso comum e vem se tornando geografi camente mais abrangente 

e mais intensa, como é o caso da região costeira amazônica, a qual apresenta 

diversos confl itos e entraves. Sendo assim, para que seja garantido o desen-

volvimento racional, é necessário que ocorra um delineamento de um plano 

de ação (ISAAC, 2006).

O Brasil ocupa o 33º lugar mundial (com nota 3,5) e encontra-se abaixo da 

média no quesito pesca responsável. Por isso, temos algumas iniciativas que 

podem ser desenvolvidas:

• O aumento de incentivos econômicos que visem à melhor utilização dos 

recursos naturais já explorados, com o objetivo de aumentar a produtivi-

dade ou mesmo o valor de captura, reduzindo a pressão sobre os esto-

ques remanescentes.
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• A redução do acesso livre e da ilegalidade na pesca, bem como o incen-

tivo ao controle comunitário das atividades, em conjunto com as autori-

dades competentes.

• Promoção de treinamentos e fortalecimento da gestão comunitária.

1.3.2  Importância econômica 
e social da pesca marinha

Em 2006, o valor da primeira comercialização, ou seja, da venda feita dire-

tamente pelo pescador, atingiu R$1,7 bilhão, o que corresponde a menos 

de 0,15% do PIB. Essa atividade tem importância considerável como fonte 

de emprego, renda e alimento para pescadores artesanais socialmente fra-

gilizados. Durante o censo realizado no ano de 2000 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografi a e Estatística (IBGE), foi possível observar que cerca de 150.000 

pessoas indicaram a pesca marinha como atividade principal. Um número 

maior foi indicado no ano de 2008, em uma pesquisa realizada pela Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca Brasileira (SEAP), registrando o total de 215.000 

pescadores marinhos. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que mais 

de dois milhões de pessoas dependem prioritariamente da pesca no Brasil.

Uma medida da importância da pesca artesanal pode ser dada na constatação 

de que ela responde por 52% de toda a produção pesqueira registrada, sem 

contar o consumo dos próprios pescadores e suas famílias. A frota em atividade 

dessa modalidade de pesca em 2006 foi estimada em quase 59.000 unidades, 

a maioria de pequeno porte, com até 12 metros, o que inclui botes a remo, à 

vela e embarcações motorizadas (HAIMOVICI, 2009).

1.3.3 Principais regiões marinhas e espécies
A maior parte das águas da ZEE do Brasil é pobre em pescados, com exceção 

dos extremos norte e sul. A plataforma continental da região Norte recebe 

o aporte de nutrientes e sedimentos dos rios amazônicos e apresenta uma 

produtividade considerável de peixes demersais. Nessa região predominam 

os bagres marinhos (famílias Ariidae) e as pescadas (família Sciaenidae). Além 

desses peixes, também é capturado o camarão-rosa, nos fundos lodosos da 

plataforma, já dos pargos e das lagostas que predominam nos fundos com 

sedimentos orgânicos ou rochosos. Cerca de 90% da pesca no Norte é de 

pequena escala e se concentra na região costeira.

A região Nordeste-Central tem baixa produtividade. Predominam fundos calcá-

reos, recifais ou rochosos, varridos por águas pobres em nutrientes da corrente 
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do Brasil. Pescadores artesanais, em sua maioria, extraem principalmente lagos-

tas e peixes demersais, como pargos e badejos, dos fundos duros, e camarões 

nas áreas mais produtivas próximas aos estuários. Já na região Sudeste-Sul 

predomina a pesca industrial, com 82% da produção. A região é responsável 

por pouco mais da metade da produção pesqueira do Brasil. O Sul apresenta a 

maior produtividade devido aos nutrientes trazidos pelo deslocamento sazonal 

de águas subantárticas e também das provenientes do rio da Prata.

A larga plataforma de fundos de areia, lama e cascalho do extremo sul favo-

rece a presença de peixes demersais da família Sciaenidae, como corvinas, 

castanhas, pescadas, abróteas e linguados. Também há camarões e uma rica 

fauna de peixes cartilaginosos. Na plataforma da região Sudeste, a movimen-

tação de águas profundas, ricas em nutrientes nos meses quentes do ano, 

explica a presença de pequenos e médios peixes, como cavalinha, chicharro e, 

principalmente, sardinha-verdadeira e bonito-listrado. No talude superior de 

toda a região, a porção do fundo mais próxima ao continente, existem peixes-

-sapo, merluzas, abróteas e caranguejos de profundidade. Os grandes peixes 

migratórios, como atuns, espadartes, peixes-vela e tubarões são pescados em 

águas oceânicas ao longo de todo o litoral brasileiro.

Figura 1.5: Volume total de captura de pescado em milhões de toneladas durante o 
ano de 2006 considerando a produção mundial
Fonte: Adaptado de Scientifi c American Brasil, Oceanos, 2009.
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1.3.4 Limites e perspectivas de exploração
O mar brasileiro demonstra sua imensa importância em relação à biodiversida-

de, ao clima e a muitos recursos naturais, imprescindíveis para a população. O 

Brasil escoa cerca de 95% de sua produção para o comércio exterior por meio 

de suas águas marinhas. Portanto, demonstrando não somente a importância 

para o transporte, demonstra seu elevado valor no potencial pesqueiro e nos 

recursos minerais existentes.

Citando o poeta William Blake (1757-1827), “só se sabe quanto é sufi ciente 

depois de saber quanto é demasiado”. Esse caminho já foi percorrido pela pesca 

brasileira e hoje se sabe que a maioria dos principais recursos estuarinos e marinhos 

se encontra explorada ou sobre-explorada e que não há perspectivas de uma 

expansão importante da produção. Essa visão fi cou evidenciada também com os 

programas de desenvolvimento da pesca industrial através de créditos subsidia-

dos, do descontrole nos licenciamentos, subsídios ao óleo diesel e permissões a 

embarcações estrangeiras, muitas vezes já subsidiadas em seus países de origem. 

Tudo isso resultou na maior exploração de muitos estoques.

Em contraposição, desde a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e, mais tarde, da SEAP, está em 

curso uma mudança de paradigmas com o reconhecimento do importante 

papel de estruturação social e fonte de renda e emprego que a pesca de 

pequena escala representa. Também está sendo reconhecida a convergência 

entre pesca sustentável e conservação, além da necessidade da participação 

dos pescadores na solução de confl itos, como gerados pela rápida expansão 

da aquicultura marinha sobre áreas de pesca de pequena escala.

Existe a percepção, no meio científi co e administrativo, de que tanto o setor 

artesanal como o industrial têm espaço no planejamento da pesca: o primeiro 

por ser uma grande fonte de empregos e alimento nos locais onde eles são 

mais necessários e apresentam menores impactos ambientais; o segundo por 

ser adequado para a pesca em ambientes mais distantes da costa e ter uma 

capacidade maior de atender a mercados consumidores. A administração 

pesqueira deve conciliar os interesses de ambos os setores e a preservação 

dos ecossistemas. As estratégias de manejo nesse sentido incluem a criação 

de áreas de proteção, reservas extrativistas e, principalmente, a redução da 

capacidade de pesca industrial para recuperar os principais estoques pesqueiros 

marinhos do Brasil (HAIMOVICI, 2009).
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu os primeiros conceitos sobre a Oceanografi a, os 

quais são de extrema relevância, pois foi possível observar algumas das prin-

cipais características do ambiente oceânico e como ele se divide no planeta 

Terra. Foi possível, ainda, você compreender a importância do mar brasileiro 

e suas respectivas divisões, além de algumas características sobre a pesca e os 

ambientes na zona costeira do país.

Atividades de aprendizagem

1. Agora você deverá reunir-se com seus colegas e discutir sobre algumas 

ações imprescindíveis na busca de um novo modelo que tenha como 

objetivo o desenvolvimento racional da exploração pesqueira. Após a 

fi nalização dessa discussão, o grupo deverá construir um relatório evi-

denciando as ações a serem tomadas e, em seguida, entregá-lo ao tutor 

presencial.

2. Responda:

a) Qual a importância da criação da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)?

Nos links a seguir você 
encontrará mais informações 

sobre as Ciências do Mar, além 
de informações sobre nossa 

plataforma continental.
http://www.aoceano.org.br

http://www.mar.mil.br/

b) Quais as principais regiões marinhas brasileiras que apresentam melhores 

condições para o desenvolvimento da pesca? 
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3. Construa um texto sobre a importância econômica dos oceanos para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. 
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Aula 2 –  Oceanografi a geológica, 
química, física e biológica

Objetivos

Diferenciar as áreas de atuação da Oceanografi a.

Compreender a inter-relação entre as respectivas áreas e os principais 

estudos que são desenvolvidos.

2.1 Oceanografi a geológica 
A Oceanografi a geológica tem como objetivo principal o estudo de rochas e 

sedimentos do fundo oceânico. Esse material é estudado para melhor com-

preensão da história evolutiva dos oceanos, por meio de observações e coletas 

de organismos fósseis, sentido de magnetização e idade dos sedimentos, por 

exemplo, e para identifi cação das correntes oceânicas, que podem transportar 

sedimentos de um lugar para outro. 

Além disso, do ponto de vista da pesquisa aplicada, a Oceanografi a geológica 

estuda os depósitos potencialmente ricos em minerais e também o substrato 

oceânico com relação aos aspectos profundos da crosta (estrutura e proprie-

dades físicas através de características magnéticas e gravitacionais).

Figura 2.1: Relevo submarino e contato entre as placas tectônicas globais
Fonte: <http://w3.ualg.pt/~jdias/oceangeol/1_INTRODUCAO/index1.html>. Acesso em: 28 mar. 2011.
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A Geologia Marinha é uma disciplina que muito interage com a Química (Geoquí-

mica) e com a Física (Geofísica). As ferramentas-chave para o estudo do assoalho 

oceânico são os métodos acústicos, que fazem uso de equipamentos geradores de 

som e receptores de ondas sonoras. Na Figura 2.2, é possível observar um equipa-

mento a bordo da embarcação (emissor de som) e outros receptores distribuídos 

na superfície da água, para captar as informações sobre a geomorfologia (forma 

das zonas mais profundas) do fundo oceânico (SCHMIEGELOW, 2004).

Figura 2.2: Métodos acústicos para observações do fundo do mar
Fonte: Adaptado de <http://raiosinfravermelhos.blogspot.com/2010/11/o-pre-sal-e-geofi sica_05.html>. Acesso em: 28 
mar. 2011.

O fundo oceânico, em sua maior parte, está coberto por camadas de se-

dimentos. O sedimento é composto de partículas provindas do continente, 

ou seja, por meio da ação da vazão dos rios, de atividades biológicas e de 

processos químicos na água. Naturalmente a maior quantidade de sedimentos 

pode ser encontrada nas margens continentais, ao contrário de locais como as 

cordilheiras oceânicas ativas. De forma geral, o sedimento pode ser classifi cado 

pelo tamanho da partícula, pela fonte, localização ou cor.
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Tabela 2.1: Classifi cação dos sedimentos de acordo com o tamanho 

Tamanho Classifi cação Sedimento

256 mm Matação

Cascalho
64 mm Bloco

4 mm Seixo

2 mm Grânulo

1 mm Areia muito grossa

Areia

1/2 mm Areia grossa

1/4 mm Areia média

1/8 mm Areia fi na

1/16 mm Areia muito fi na

1/256 mm Silte

< 1/256 mm Argila Lama

Fonte: Adaptado da classifi cação de Wentworth (http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Wentworth). 
 

Os sedimentos terrígenos, que são mais abundantes, possuem origem relacio-

nada aos continentes ou ilhas próximas a eles, e os sedimentos biogênicos são 

compostos por restos de organismos que já não estão vivos. Os hidrogênicos 

são precipitados diretamente da água do mar. A posição e natureza desses 

materiais podem fornecer informações sobre a história da Terra, assim como 

sobre recursos naturais economicamente importantes (GARRISON, 2010).

2.2 Oceanografi a química
Para a Oceanografi a química, o oceano é uma solução diluída e complexa, de vo-

lume extremamente grande, na qual ocorre ampla variedade de reações químicas.

O primeiro desafi o dessa área é identifi car os componentes orgânicos e 

inorgânicos da água do mar, além de observar e averiguar precisamente suas 

concentrações. O segundo desafi o segue, então, três rotas principais, cujos 

percursos podem ser compreendidos através dos seguintes questionamentos: 

Como os componentes entram no fl uido oceânico? Ou seja, quais são as 
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suas fontes? Como os componentes permanecem dissolvidos na água? Ou 

seja, quais são as reações químicas que ocorrem? E, por último: Para onde os 

componentes eventualmente vão e quais as taxas desses processos?

Entender como o ambiente químico do mar tem sido afetado pelas atividades 

humanas é também um importante desafi o. Para isso, torna-se fundamen-

tal as amostragens e técnicas de análises adequadas, pois alguns elementos 

ou substâncias podem estar na água do mar em baixíssimas concentrações 

(SCHMIEGELOW, 2004), como por exemplo, o potássio (K+), que está em uma 

concentração de aproximadamente 1%m (porcentagem em massa), diferente 

do cloreto (Cl-) que está em 55%m.

Tabela 2.2: Composição química da água 
(salinidade igual a 35) 

Íons g/kg (PPM)

Sódio (Na+) 10.781

Potássio (K+) 0.399

Magnésio (Mg++) 1.284

Cálcio (Ca++) 0.412

Estrôncio (Sr++) 0.008

Cloro (Cl-) 19.353

Sulfato (SO4-) 2.712

Bicarbonato (HCO3-) 0.126

Bromo (Br-) 0.067

Borato (B(OH)3) 0.026

Flúor (F-) 0.001

Total 35.169

Material orgânico 0.001-0.002

Sílica ~0.001-0.02

Gases dissolvidos ~0.02

Frações de outros elementos ~0.03

Fonte: Adaptado de http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_do_mar

Para a coleta de água no mar são utilizados alguns equipamentos, entre eles 

podemos encontrar a bordo de navios oceanográfi cos as garrafas de Niskin, 

como mostra a Figura 2.3. O equipamento é chamado de “roseta”, contém 

várias garrafas de Niskin para coleta de água e mais alguns sensores para captar 

informações sobre a temperatura, a salinidade e a profundidade em que está 

sendo realizada a amostragem.
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Figura 2.3: Procedimento de coleta de água marinha a bordo de um navio utilizando-
-se garrafas de Niskin (roseta)
Fonte: <http://www.alchata.es/?p=1733>. Acesso em: 28 mar. 2011.

2.3 Oceanografi a física
Você já ouviu falar sobre Oceanografi a física? Essa área estuda o movimento da 

água (correntes, ondas e marés) tanto em pequena quanto em escala global. 

As propriedades físicas chave da água do mar são a temperatura e a densidade 

(determinada pela quantidade de sais dissolvidos na água), que podem levar 

a movimentos verticais e horizontais das massas de água. 

Estuda também as interações do oceano com a atmosfera e a transmissão 

da luz e som na coluna d’água. A Física é a área que mais se preocupa com 

a previsão dos fenômenos oceanográfi cos e é também a de maior desenvol-

vimento tecnológico, pois, com frequência, os pesquisadores necessitam de 

equipamentos eletrônicos muito sensíveis (SCHMIEGELOW, 2004) para obter 

informações, como pode ser observado na Figura 2.4, que mostra a formação 

e o deslocamento do furacão Catarina que atingiu o estado de Santa Catarina 

em março de 2004.
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Figura 2.4: Deslocamento do furacão Catarina, registrado por imagem de satélite.
Fonte: <http://www.onavegadorhoje.blogspot.com/>. Acesso em: 28 mar. 2011.

2.4 Oceanografi a biológica
Os trabalhos relacionados à Oceanografi a biológica talvez sejam os mais com-

plexos dentre os das demais Ciências Marinhas por terem grande área de 

atuação. Essa área é responsável pelas pesquisas que envolvem os organismos 

e os habitats do meio marinho, sua distribuição, ciclos de vida e respostas ao 

ambiente, procurando entender os modelos de adaptação dos organismos ao 

ambiente. Para demonstrar a importância da Oceanografi a biológica, basta 

dizer que a diversidade de espécies existentes nos oceanos é impressionante e 

algumas vezes superior à biodiversidade dos continentes, como pode ser visto 

em uma formação de corais na Figura 2.5.

O reino animal pode ser subdividido em 33 fi los, dos quais 32 ocorrem no mar 

e 15 são exclusivamente marinhos. Estima-se que as profundezas oceânicas, 

muito pouco exploradas, talvez abriguem centenas de milhares de espécies 

ainda sem nome, sugerindo que podem ser tão ricas em termos de diversidade 

quanto as fl orestas tropicais (SCHMIEGELOW, 2004).
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Figura 2.5: Fauna marinha.
Fonte: <http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/a_exuberante_fauna_marinha_brasileira.html>. Acesso em: 28 mar. 2011.

2.5 Inter-relação entre as áreas 
Há grande intercâmbio entre todas as áreas da ciência Oceanografi a. Ao rece-

ber energia (radiação solar), são gerados padrões de circulação nos oceanos 

(movidos pela rotação da Terra e força dos ventos), que transportam as massas 

de águas com seu material dissolvido, de um lugar a outro, promovendo a 

distribuição de nutrientes. 

A distribuição da vida marinha e produtividade são determinadas pela circu-

lação oceânica e pelas propriedades físicas da água. Além disso, as formas de 

vida dependem das propriedades químicas do meio e também o afetam. A 

partir dos restos de vegetais e animais são formados alguns dos sedimentos e 

rochas sedimentares marinhas (SCHMIEGELOW, 2004).

Figura 2.6: Padrão da circulação global dos ventos, que promovem também a 
distribuição da circulação oceânica.
Fonte: <http://fi sica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap8/cap8-1.html>. Acesso em: 28 mar. 2011.
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A poluição marinha é um dos problemas relacionados com a Oceanografi a 

contemporânea. É uma questão de ordem multidisciplinar de natureza muito 

complexa, uma vez que, virtualmente, qualquer substância liberada na biosfera 

acaba sendo levada ao mar.

Os estudos sobre poluição no ambiente marinho requerem estudos que envol-

vem a Oceanografi a física para mapeamento das correntes, sejam dos ventos 

ou mesmo dos oceanos (Figura 2.6). Além disso, estudos geológicos também 

são importantes, pois é necessário compreender a distribuição dos sedimentos 

e partículas que estão sendo transportados pelas correntes. Paralelo a esses 

estudos, a Oceanografi a biológica desenvolve estudos relacionados às altera-

ções do ciclo de vida dos organismos marinhos e quantidade de poluentes.

Vazamentos de petróleo podem ser devastadores para o meio ambiente, 

especialmente para a fauna (Figura 2.7). Aves e mamíferos marinhos estão 

entre os mais afetados, pois encharcados de óleo eles perdem a capacidade 

de fl utuação e o isolamento térmico, o que causa morte por hipotermia. Esses 

animais sofrem também com a ingestão de óleo e seus derivados, correndo o 

risco de ter sua capacidade reprodutiva prejudicada. É importante lembrarmos 

que, além dos grandes vazamentos mostrados pelas redes de telecomunicação, 

temos também os pequenos, que despejam incontáveis toneladas de óleo no 

mar, sendo parte fundamental dessa problemática.

igura 2.7: Derrame de petróleo em ambiente marinho
Fonte: Adaptado de <http://aler.org/produccioninformativa/multimedia/img/oilspill.jpg>; <http://www.consuladosocial.
com.br/?p=5833>; <http://www.crato.org/chapadadoararipe/2010/09/08/acidente-com-plataforma-de-petroleo-deixa-
dois-desaparecidos-na-china/>. Acesso em: 28 mar. 2011.
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As contaminações provocadas pela atividade humana já produziram espaços ma-

rinhos quase sem vida, chamados de zonas mortas. Existem aproximadamente 

400 zonas mortas nos oceanos, ocupando uma área total superior a 254 mil km2. 

No Brasil, temos a conhecida baía de Guanabara, que é o único espaço com 

essa classifi cação. Essas zonas são criadas graças à vasta quantidade de nutrientes 

despejados diariamente nos oceanos, sempre derivados de atividades humanas 

(SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 2009).

Em estudos realizados pelo Instituto de Ciência Marinha da Virgínia (EUA) e do 

Departamento de Ecologia Marinha da Universidade de Gotemburgo (Suécia), 

foi possível afi rmar que as quedas acentuadas do oxigênio dissolvido contido nos 

oceanos são um dos problemas ambientais mais sérios deste século. 

A eliminação do oxigênio é causada, sobretudo, pelo aumento de nutrientes, 

produtos químicos e tóxicos, que estimulam a atividade microbiana e provocam 

a morte ou a dispersão de muitos organismos marinhos. As mais importantes 

causas dos níveis elevados de nutrientes e do excesso de atividade microbiana são 

o aumento da presença de fertilizantes despejados em rios e a queima de combus-

tíveis fósseis, que é também o principal vetor do aquecimento global (SCIENTIFIC 

AMERICAN BRASIL, 2009).

Figura 2.8: Zonas aquáticas marinhas mortas, em função das atividades antropogênicas 
(provocadas pelo homem).
Fonte: Adaptado de <http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/44000/44677/dead_zones_lrg.jpg>. Acesso em: 
28 mar. 2011.
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2.6 Oceanografi a no Brasil
O Brasil assumiu um papel relevante na pesquisa oceanográfi ca do oceano Atlân-

tico Sul a partir dos anos 60. Com um litoral de aproximadamente 8 mil km de 

extensão, cerca de 40% das regiões costeiras do Atlântico Sul pertencem ao Brasil.

O oceano Atlântico Sul tem grande importância devido ao signifi cativo fl uxo de 

calor entre a Antártida e a região equatorial, desempenhando papel crucial no 

sistema climático do planeta. 

No Brasil, por exemplo, existem indicações de que o fenômeno cíclico das secas 

do Nordeste está associado às anomalias de temperatura superfi cial das águas da 

região equatorial do oceano Atlântico. Além disso, existem alterações atmosféricas 

no Hemisfério Sul ainda pouco conhecidas que infl uem no clima brasileiro, como 

é o caso do El Niño que ocorre na costa oeste da América do Sul. Esse fenômeno 

possivelmente é um importante fator causador de secas no Nordeste e chuvas 

abundantes no sul do país.

Do ponto de vista da economia pesqueira, o ecossistema pelágico do extremo sul 

do Brasil é o mais produtivo, suas variações, porém, estão ligadas às oscilações 

geográfi cas da convergência subtropical do Atlântico Sul, determinantes da distri-

buição das águas subtropicais, subantárticas e costeiras, ainda pouco conhecidas.

Em algumas áreas do litoral sudeste e sul, periodicamente ocorre um importante 

fenômeno denominado ressurgência, que imprime à região tropical caracterís-

ticas subtropicais e temperadas com a chegada à superfície de uma massa de 

água fria e rica em nutrientes proveniente de águas profundas. Tal fenômeno 

provoca grandes perturbações hidrológicas, além de interferir na distribuição dos 

organismos marinhos (comunidades biológicas). Ainda não se consegue fazer a 

previsão desse fenômeno por fazerem parte dele diversos fatores abióticos não 

totalmente conhecidos.
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Figura 2.9: Formação de uma zona de ressurgência, ou seja, subida de águas profundas.
Fonte: <http://fi sica-aquatica.blogspot.com/2010/05/ressurgencia.html>. Acesso em: 28 mar. 2011.

O Brasil assinou em 1982 e ratifi cou em 1985 a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, estabelecendo a Zona Econômica Exclusiva (ZEE). 

Nessa região, o país tem direito de soberania quanto à exploração e ao geren-

ciamento dos recursos vivos e não vivos. Tal Convenção entrou em vigor no 

fi nal de 1994. A ZEE situa-se além das 12 milhas náuticas (cerca de 22 km) do 

mar territorial, estendendo-se até o limite de 200 milhas (cerca de 370 km), 

como pode ser observado na Figura 2.10. Podemos visualizar a extensão do 

mar territorial (12 milhas náuticas), a extensão da Zona Econômica Exclusiva 

(200 milhas náuticas), além da plataforma continental, que é uma extensão do 

continente submerso por águas marinhas, e do talude, o qual é considerado 

como o local da quebra da plataforma continental. A partir do talude, existe 

o ambiente de planície abissal, que são ambientes mais profundos do oceano.
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Figura 2.10:  Zonas marítimas mostrando o mar territorial (12 milhas náuticas) e a 
Zona Exclusiva Econômica (188 milhas náuticas).

Fonte: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6069>. Acesso em: 
28 mar. 2011.

Assim, uma das razões importantes para o desenvolvimento da Oceanografi a 

brasileira baseia-se no fato de que o país assumiu o compromisso de inventa-

riar, catalogar e calcular a abundância dos recursos vivos na ZEE. 

Além disso, para poder exercer jurisdição sobre os recursos não vivos do leito 

marinho, o país terá que fazer a delimitação detalhada de sua margem con-

tinental e apresentar os resultados à Comissão de Limites das Nações Unidas. 

Sem esses levantamentos, o Brasil não poderá fi xar um limite para sua explora-

ção e não poderá, portanto, determinar quais são os recursos excedentes. Isso 

é muito importante, pois a Convenção prevê que o país costeiro deve ceder 

a outros países, por meio de acordos, o acesso a esses recursos que sobram.

Com sua extensão continental e grande área em contato com o mar, o Brasil 

deverá ampliar a médio e longo prazo a sua participação na pesquisa ocea-

nográfi ca mundial, colaborando para o maior entendimento dos fenômenos 

não apenas locais, mas dos que regem o funcionamento do planeta como um 

todo (SCHMIEGELOW, 2004).

Para saber mais a respeito do conteúdo abordado nesta aula, visite as páginas 

a seguir, nas quais você poderá encontrar algumas informações sobre a Ocea-

nografi a, além de conteúdos que tratam das águas jurisdicionais brasileiras e 

assuntos sobre a geologia marinha.

<http://w3.ualg.pt/~jdias/oceangeol/1_INTRODUCAO/index1.html>
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<http://raiosinfravermelhos.blogspot.com/2010/11/o-pre-sal-e-geofi si-

ca_05.html>

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceanografi a>

<http://www.ineti.pt/viewDoc.aspx?src=756855DD92AECC6CE636701

3161A50F1>

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_arti-

gos_leitura&artigo_id=6069>

1. Agora você deverá reunir-se com seus colegas (máximo de três alunos) 

e participar da atividade proposta em um fórum, construindo um texto 

descritivo dos principais impactos aquáticos registrados em sua cidade.

Resumo

Nesta aula, foi possível você observar as diferentes áreas de atuação da Oce-

anografi a, além de compreender alguns dos principais assuntos de cada uma 

delas. Ainda foi possível descobrir a existência de zonas mortas nos oceanos, 

que são originadas pela ação do homem. Por fi m, você viu também a impor-

tância da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) para o desenvolvimento da pesquisa 

oceanográfi ca, uma vez que informações sobre os recursos vivos dessa região 

serão conhecidas e partilhadas. 

Atividades de aprendizagem

1. Descreva as principais áreas de atuação da Oceanografi a.

2. Quais os principais motivos que levam à geração de áreas mortas nos 

oceanos?

3. Como as áreas mortas podem impactar no potencial pesqueiro?
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Aula 3 –  Estrutura da vida marinha 
e a produtividade primária

Objetivos

Compreender a estrutura e a divisão das cadeias trófi cas marinhas.

Aprender quais os principais fatores físicos oceânicos que podem 

interferir na vida marinha.

Diferenciar os organismos planctônicos, nectônicos e bentônicos.

3.1 Estrutura da vida marinha
Olá! Estamos iniciando a nossa terceira aula. Nela você terá oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre como se iniciaram os estudos oceanográfi cos 

e como os organismos estão divididos no ambiente aquático marinho. Além 

disso, você irá aprender um pouco mais sobre os fatores físicos e químicos que 

são responsáveis pela divisão dos ambientais oceânicos e dos organismos que 

neles habitam.

Durante o século XIX ocorreu uma expansão do conhecimento sobre a distri-

buição dos organismos aquáticos marinhos com o aumento das pesquisas por 

naturalistas europeus em busca de animais e vegetais desconhecidos, como por 

exemplo, a expedição de Charles Darwin com o Beagle (1831-36) e a viagem 

do Challenger (1872-76), que foram viagens realizadas no século XIX com o 

objetivo de coletar informações sobre a biologia, a geologia e a antropologia 

de diversas regiões do planeta Terra, como você pode ver na Figura 3.1. Espe-

cifi camente a viagem do Challenger surgiu a partir de uma recomendação 

da Sociedade Real de Londres ao Governo britânico. A expedição deveria 

contemplar os seguintes aspectos:

a) as condições físicas do oceano profundo nas grandes bacias oceânicas;

b) a composição química da água do mar em toda a coluna d’água dos 

oceanos;
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c) as características físicas e químicas dos depósitos marinhos;

d) a distribuição da vida em todas as profundidades oceânicas e no fundo 

marinho.

A partir desses estudos, a ecologia marinha ganhou grande destaque com as 

descobertas e o aprimoramento dos estudos sobre as interações dos seres vivos 

entre si e com os ecossistemas. Novas técnicas de estudos desenvolveram-se 

nas últimas décadas, ampliando ainda mais o conhecimento sobre as teias 

alimentares marinhas, como por exemplo, a própria pesca e a maricultura 

(cultivo de organismos marinhos, como por exemplo, mexilhões e ostras), que 

são importantes temas dos estudos atuais (SCHMIEGELOW, 2004).

Figura 3.1:  A chegada da expedição Beagle, durante um levantamento na Terra do 
Fogo, por Conrad Martens.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/HMS_Beagle_by_Conrad_Martens.jpg>. Acesso em: 13 
maio 2011.

Os organismos distribuem-se no ambiente marinho em grupos específi cos de pro-

dutores, consumidores e decompositores que compartilham um mesmo espaço. 

Esses grupos são denominados comunidades. Uma comunidade, por sua vez, 

compreende muitas populações de organismos que interagem entre si em 

uma localidade em particular. Uma população é um grupo de organismos de 

uma mesma espécie que ocupa uma área específi ca. A localização de uma 

comunidade e das populações que a compõem depende das características 

físicas e biológicas do espaço. Os domínios oceânicos podem ser divididos 

em pelágico e bentônico: organismos pelágicos vivem suspensos na água, 

enquanto os bentônicos vivem sobre ou nos sedimentos dos fundos oceânicos, 

como você pode observar na Figura 3.2 (GARRISON, 2010).
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Figura 3.2: Comunidades pelágicas (peixes) e bentônicas (corais).
Fonte: <http://salvador-nautico.blogspot.com/2010/01/habitats-marinhos-marine-habitats.html>. Acesso em: 2 maio 2011.

3.2 Cadeia trófi ca marinha
Anteriormente, foram apresentados a você alguns nomes de determinados 

organismos aquáticos. Agora, você terá a oportunidade de compreender a 

relação entre os organismos a partir do que chamamos de cadeia trófi ca.

A transferência de energia alimentar através de uma séria de organismos é 

conhecida como cadeia trófi ca ou cadeia alimentar.

Os organismos, cujo alimento é obtido dos vegetais através de um mesmo nú-

mero de passagens, são considerados como pertencentes a um mesmo nível 
trófi co. Os vegetais ocupam o primeiro nível trófi co (produtores); os animais 

que deles se alimentam, o segundo nível trófi co (consumidores primários – 

herbívoros); os que se alimentam desses animais, o terceiro nível trófi co (con-

sumidores secundários – carnívoros) e assim sucessivamente (SCHMIEGELOW, 

2004). A maior parte das cadeias trófi cas marinhas ocorre em geral com cinco 

níveis para alcançar o consumidor ou carnívoro de topo (algas planctônicas – 
animais planctônicos – peixes carnívoros pequenos – peixes carnívoros 
médios – peixes carnívoros grandes).

Os organismos que produzem o seu próprio alimento podem ser chamados 

tanto de produtores primários quanto de autótrofos. Grande parte desses 

organismos realiza o que nós chamamos de fotossíntese, ou seja, o processo 

pelo qual os organismos sintetizam seu próprio alimento a partir de dióxido de 

carbono e água, como você pode ver na equação a seguir:

12 H2O + 6 CO2 → 6 O2 + 6 H2O + C6H12O6 (glicose - alimento)

A comunidade marinha mais 
esparsamente povoada é a 
comunidade pelágica, que 
é composta basicamente 
por plâncton (fi toplâncton e 
zooplâncton) e pelo nécton 
(peixes e mamíferos), que 
você aprenderá nas próximas 
páginas.
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Heterótrofos são organismos, como os animais, que devem consumir outros 

organismos, uma vez que são incapazes de sintetizar suas próprias moléculas 

alimentares. Assim, os organismos podem ser classifi cados em uma hierarquia 

alimentar denominada pirâmide trófi ca (GARRISON, 2010), como você pode 

observar na Figura 3.3.

Figura 3.3: Pirâmide trófi ca generalizada.

Desse modo, os organismos estão em constante interação entre si e alimentam-

-se uns dos outros, sendo os produtores (autótrofos) responsáveis por transferir 

energia na forma de alimento aos respectivos consumidores (heterótrofos).

3.3  Efeito dos fatores físicos 
na comunidade marinha

A comunidade marinha depende da composição e das características físicas 

dos oceanos para a manutenção da vida. Assim, é de fundamental importância 

também para qualquer ser vivo manter razoavelmente constantes as condições 

do ambiente interno de seu corpo.

O corpo dos autótrofos é uma 
rica fonte de energia química 

para qualquer organismo 
capaz de consumi-lo, como por 

exemplo, os vegetais.

Viver nos oceanos 
frequentemente apresenta 

vantagens em relação à vida 
nos ambientes terrestres, 

pois as condições marinhas 
naturalmente são mais 

moderadas, ou seja, menos 
variáveis, quando se comparam 

com as condições físicas dos 
ambientes terrestres.
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Sendo assim, dentre os diversos fatores físicos existentes no ambiente marinho, 

os mais importantes são: a) luz, b) temperatura, c) nutrientes dissolvidos, d) sa-

linidade, e) gases dissolvidos, f) equilíbrio ácido-base e g) pressão hidrostática.

Nesse contexto, o excesso ou a escassez de um desses fatores pode afetar o 

funcionamento do organismo ou mesmo do próprio ecossistema. Conceitua-

mos isso como fator limitante, ou seja, uma necessidade física ou biológica, 

cuja presença em quantidades impróprias limita a ação normal dos organismos.

Imaginem, por exemplo, uma área oceânica na qual tudo é perfeito para a 

fotossíntese: temperatura, nutrientes e CO2 adequados; tudo, “exceto a luz”. 

Portanto, nessas condições, nenhuma fotossíntese ocorreria, pois a luz é um 

fator limitante.

Vejamos alguns fatores físicos que podem afetar a manutenção da vida marinha.

3.3.1 Luz
A maior parte da luz solar que atinge a superfície dos oceanos é refl etida e 

não penetra na água (GARRISON, 2010). Uma vez que a luz penetra na água, 

ela é seletivamente absorvida, sendo transformada, em seguida, em calor e 

utilizada nas reações fotossintéticas.

A profundidade de penetração da luz é também limitada pelo número e pelas 

características das partículas presentes na água. Essas partículas, por sua vez, 

podem incluir sedimentos em suspensão, minúsculos fragmentos de tecido 

vivo, ou mesmo os próprios organismos, que espalham e absorvem a luz.

Sendo assim, você sabe qual a profundidade de penetração da luz solar nos 

oceanos?

Considerando os fatores físicos, como as partículas existentes na água, é possível 

dividir a coluna d’água oceânica em duas zonas principais em relação à penetra-

ção de luz: zona fótica – a camada mais superior de água iluminada pela luz solar, 

que normalmente se estende até cerca de 100 metros de profundidade. Além 

disso, existe também a zona afótica – a camada permanentemente escura, que 

se estende desde o fi nal da zona fótica até os fundos oceânicos.

A camada superior produtiva 
e iluminada dos oceanos é, de 
fato, uma pele fi na e, ainda 
assim, quase toda vida marinha 
depende dessa estreita faixa 
que apresenta luz solar. A água 
nessa zona corresponde a 
menos de 1% do volume dos 
oceanos. Assim, a maior parte 
dos oceanos permanece em 
escuridão perpétua.
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Figura 3.4: Zonação oceânica de acordo com a distribuição de luz solar

3.3.2 Temperatura
As reações químicas ocorrem nos organismos vivos a velocidades que depen-

dem muito da vibração molecular, a qual é denominada calor. Como a agitação 

aproxima os reagentes, temperaturas mais elevadas aumentam a velocidade 

das reações químicas. Assim, a taxa metabólica de um organismo, ou seja, 

a taxa com que ocorrem as reações que liberam energia em um organismo, 

aumenta com a temperatura.

A distribuição do gradiente de temperatura na superfície do mar (TSM) tende 

a diminuir com o aumento da latitude, como mostra a fi gura a seguir.

Figura 3.5: Distribuição global da temperatura na superfície do mar (TSM)
Fonte: Adaptado de <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Wiki_plot_03.png>. Acesso em: 2 maio 2011.

A taxa metabólica dobra 
aproximadamente com um 
aumento de 10°C. Assim, a 
temperatura interna de um 

organismo está diretamente 
relacionada à taxa na qual ele 

se move, reage e vive.
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A maioria dos organismos marinhos tem “sangue frio”, ou seja, são ectotér-
micos, apresentando uma temperatura interna que permanece muito próxima 

da temperatura do ambiente que o rodeia. Alguns poucos animais complexos 

– mamíferos e aves, e alguns dos maiores e mais velozes peixes – apresentam 

“sangue quente”, ou seja, são endotérmicos, o que signifi ca que apresentam 

uma temperatura interna elevada e estável (GARRISON, 2010).

A temperatura, considerada uma variável física, apresenta-se de forma desigual 

ao longo de diferentes regiões do oceano, como você pode observar na fi gura 

a seguir.

Figura 3.6: Temperaturas de águas oceânicas capazes de suportar formas de vida
Fonte: Adaptado de Garrison (2010).

3.3.3 Salinidade
A salinidade é medida em relação à quantidade de sais disponíveis em um 

determinado volume de água. Por exemplo, a salinidade média dos oceanos é 

de 35 gramas para cada litro de água. As membranas celulares são profunda-
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mente afetadas pela salinidade da água ao seu redor, podendo causar o que 

nós chamamos de desidratação (perda de água).

Esse parâmetro físico pode variar em função dos índices de precipitação, eva-

poração, descarga de água e sais por meio dos rios, entre outros fatores. A 

salinidade é um fator físico que apresenta menor variação com o aumento da 

profundidade dos oceanos, mas ainda assim, é possível observar em águas 

mais profundas maiores valores de salinidade.

Figura 3.7: Mapa de variação da salinidade dos oceanos
Fonte: Adaptado de <http://www.pgie.ufrgs.br/portalead/rosane/fortaleza/iven/biologia/salmapa.htm>. Acesso em: 2 
maio 2011.

Os organismos são afetados diretamente pelas oscilações da salinidade, a qual 

pode danifi car fi sicamente as membranas, e os sais concentrados podem alterar 

também a estrutura das proteínas, podendo afetar como a gravidade específi ca, 

a densidade e, portanto, a fl utuabilidade de um organismo.

A capacidade dos organismos de controlar as fl utuações do interior de seu corpo 

é conhecida como homeostase, resultado coordenado de processos biológicos 

que regulam as condições internas de temperatura corpórea, nível de açúcar no 

sangue e taxa metabólica, por exemplo. 

Os fl uidos internos de animais e vegetais marinhos são separados do meio externo 

através de membranas, que participam das trocas de gases, excretas ou nutrientes. 

Tais membranas são semipermeáveis, pois deixam passar moléculas pequenas, 

como a água, mas impedem a passagem de outras maiores, como a maioria dos 

sais marinhos. A passagem da água através de uma membrana que separa dois 

A salinidade pode causar 
também a entrada ou saída de 

água pela membrana celular, 
alterando o balanço hídrico 

da célula.
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ambientes de diferentes concentrações é denominada osmose. Dependendo da 

concentração interna de um organismo marinho, este poderá perder água para 

o ambiente ou mesmo receber, através da membrana semipermeável (SCHMIE-

GELOW, 2004).

A maioria dos invertebrados marinhos são isosmóticos, ou seja, possuem con-

centrações internas iguais às da água circundante. Por outro lado, a maioria dos 

vertebrados marinhos são hiposmóticos, com concentração dos fl uidos internos 

menor que a da água do mar. Sendo assim, a água tende a sair de seus corpos, por 

isso devem beber água para repor a que foi perdida e excretar o sal da água do mar. 

Figura 3.8: Osmorregulação em peixes marinhos
Fonte: Adaptado de <http://www.dombosco.com.br/Curso/estudemais/biologia/sist_excretor.php>. Acesso em: 2 maio 
2011.

Os organismos que suportam grandes variações na salinidade são chamados 

de eurialinos, ao contrário dos estenoalinos, que geralmente são habitantes 

de oceano aberto, onde a salinidade é praticamente estável.

3.4 Classifi cação do ambiente marinho
Como já observamos, os oceanos apresentam diversos fatores físicos, como 

temperatura, salinidade, quantidade de luz solar disponível, entre outros, 

os quais podem ser utilizados para dividir esse ambiente em zonas, que 

apresentam características físicas homogêneas. Sendo assim, os ambientes 

povoados pelas formas de vida marinha podem ser classifi cados por suas 

características físicas.

A divisão primária é entre a água e o fundo marinho, logo, à coluna d’água 

chamamos de zona pelágica, que está dividida em duas subseções: zona ne-

Os animais que habitam meios 
aquáticos de água doce e água 
salgada em diferentes fases da 
vida, como peixes que desovam 
em água doce, mas passam 
parte da vida no mar (ex.: 
robalo e salmão), dependem 
de complexos mecanismos 
osmorreguladores.
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rítica, localizada sobre a plataforma continental, que é considerada a extensão 

do continente submersa por águas marinhas, e a zona oceânica de águas 

profundas, situada além da plataforma continental. A zona oceânica apresenta 

mais divisões: zona epipelágica, que corresponde à zona fótica (iluminada pela 

luz solar); e nas profundidades afóticas, estão dispostas em camadas as zonas 
mesopelágica, batipelágica e abissopelágica.

As divisões do fundo são denominadas bentônicas e começam com a zona 
litoral entremarés, a faixa da costa alternadamente coberta e descoberta pela 

ação das marés, ou seja, a zona que é frequentemente inundada pelo fl uxo de 

água (fl utuações das marés). 

Existe também uma zona chamada de supralitoral, a qual está acima da ação 

das marés, que não faz parte diretamente do fundo oceânico. Em seguida, 

está a zona sublitoral, que é dividida em segmentos internos e externos, ou 

seja, a plataforma continental interna, que está próxima à linha da costa, e a 

plataforma continental externa, que se estende até a quebra da plataforma 

continental, região chamada de talude continental. 

A zona batial cobre o fundo sobre o talude continental até grandes profundi-

dades, onde começa a zona abissal. A zona hadal é a mais profunda, a qual 

compreende as paredes e o fundo das fossas oceânicas (Figura 3.9).

Figura 3.9: Biozonas oceânicas
Fonte: Adaptado de <http://ofi cinaexperimental.wikispaces.com/classifi cacao_ambientes_marinhos.pdf>. 
Acesso em: 1 jun. 2011.
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3.5 Plâncton
Os organismos planctônicos são constituídos por todos os animais e vegetais 

que não apresentam movimento próprio, ou seja, não possuem condições 

natatórias (Figura 3.10). Sendo assim, podem ser transportados passivamente 

pelas correntes marinhas ou movimentos d’água. Esses organismos podem 

ser divididos em (considerando suas dimensões): megaplâncton (maior que 

20 mm); macroplâncton (2-20 mm); microplâncton (20 μm-200 μm); na-
noplâncton (2-20 μm); ultraplâncton e picoplâncton (menor que 2 μm).

Quadro 3.1: Categorias e principais tipos de organismos planctônicos

Categoria Dimensões Principais tipos de organismos

Nanoplâncton 2-20 μm Fungos e diatomáceas

Microplâncton 20-200 μm Fitoplâncton, foraminíferos

Macroplâncton 2-20 mm Copépodes

Megaplâncton > 20 mm Cifozoários, taliáceos

Esses organismos compõem diretamente a base da cadeia alimentar e ainda 

podem ser divididos em termos biológicos como fi toplâncton – considerado 

como a fração vegetal formada por uma única célula ou organizada em colô-

nias, que é capaz de sintetizar matéria orgânica através da fotossíntese, sendo 

responsável por grande parte da produção primária nos oceanos. 

Além desse, consideramos também os organismos chamados de zooplâncton, 

que podemos reconhecer como os organismos pertencentes à grande maioria 

dos Phyla do reino animal (RÉ, 2000) e também os protistas heterotrófi cos, que 

compreendem desde organismos constituídos por apenas uma única célula 

até vertebrados, como por exemplo, as larvas de peixes. O bacterioplâncton 

é outro termo utilizado para designar organismos; nesse caso, estão incluídas 

as bactérias e as algas azuis (Cyanophyceae). Há também o ictioplâncton, 

organismos representados pelos ovos, larvas e pós-larvas de peixes, os quais 

apresentam grande importância econômica.
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Figura 3.10: Imagem de organismos planctônicos
Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/plancton/plancton-1.php>. Acesso em: 2 maio 2011.

3.6 Nécton
Assim como o plâncton, o nécton é formado por organismos que vivem inde-

pendentemente do fundo marinho, mas ao contrário daquele, apresenta uma 

capacidade natatória, ou seja, possui condições de nadar contra as correntes, 

sendo capaz de superar o movimento das águas oceânicas. O nécton marinho 

é composto por uma grande variedade de animais, entre estes estão inverte-

brados e vertebrados.

O esforço de locomoção pode ser mantido por um longo período de tempo e 

direcionado à perseguição de presas, fuga de inimigos naturais, bem como para 

cumprir grandes jornadas migratórias. A maioria dos animais nectônicos é bem 

adaptada anatômica e fi siologicamente para desenvolver tais habilidades de loco-

moção. Eles possuem formas dinâmicas e frequentemente seus corpos são reves-

tidos de muco para diminuir a resistência à passagem da água. A musculatura, o 

sistema nervoso, o sentido da visão, bem como o metabolismo são sensivelmente 

mais desenvolvidos que outros organismos (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009).
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A maior parte da fração do nécton é composta por peixes, além de grandes 

crustáceos, cefalópodes, répteis e mamíferos marinhos, que apresentam gran-

de importância econômica em algumas regiões.

Figura 3.11: Maiores representantes dos organismos nectônicos – peixes
Fonte: <http://www.vdigitalrm.com/servlet/s.Sl?METHOD=AMPLIAFOTO&titulo=El%20Necton&idImagen=62837>. 
Acesso em: 2 maio 2011.

3.7 Bentos
São organismos que vivem associados ao fundo do mar e possuem grande 

importância ecológica, pois cerca de 90% das espécies de animais marinhos 

pertencem a esse grupo. Sendo assim, os organismos bentônicos vivem sobre 

ou dentro dos fundos oceânicos. Esses organismos podem estar distribuídos 

em ambientes rasos ou profundos, quentes ou frios, repletos de alimento e 

vida ou mesmo estéreis. 

Muitos organismos pertencentes a esse grupo também apresentam condições 

natatórias, portanto, nadam em regiões próximas ao fundo ou, na maioria das 

vezes, interagem continuamente com o fundo oceânico por toda a vida.

Esses organismos podem estar presentes em diversos hábitats, formando gran-

des associações, como é o caso das fl orestas de feofíceas, que são comunida-
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des bentônicas como as zonas rochosas entremarés, praias arenosas, marismas 

e as áreas estranhamente populosas ao redor das fontes hidrotermais. Na 

fi gura a seguir (Figura 3.12), você pode observar uma zona de 1.000 m de 

profundidade com a presença de organismos bentônicos.

Figura 3.12:  Associação de organismos bentônicos que vivem próximos de fontes 
hidrotermais em oceano profundo, onde as temperaturas podem atingir 
temperaturas próximas a 50°C ou mais.

Fonte: Adaptado de <http://scienceblogs.com.br/discutindoecologia/2009/05/vida_sem_luz.php>. Acesso em: 2 maio 2011.

Figura 3.13:  Ambientes marinhos e zonas constituídas por sedimentos habitadas por 
organismos bentônicos
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Agora, você deverá observar a Figura 3.13 e pesquisar em qual das zonas 

mostradas ocorre a pesca do atum, do polvo e do camarão, respectivamente.

3.8 Produtividade primária
A produção primária marinha é defi nida como a taxa de formação de com-

postos orgânicos ricos em energia a partir de materiais inorgânicos, sendo 

assim considerada sinônima das atividades fotossintéticas. No entanto, é 

importante ressaltar que parte da produção primária também é desempenhada 

por organismos quimiossintetizantes, ou seja, bactérias que fabricam o seu 

próprio alimento, por meio da utilização de outros elementos químicos, sem 

a utilização da luz (SCHMIEGELOW, 2004).

A fotossíntese, que é a principal atividade responsável pela produção primária 

marinha, necessita fundamentalmente de água, gás carbônico, nutrientes 

e luz, como informa a seguinte equação:

H2O + CO2 + Luz + Nutrientes + → O2 + Carboidratos

Dessa forma, a síntese de material orgânico a partir de substâncias inorgânicas 

pela fotossíntese ou quimiossíntese é denominada produtividade primária, 

que é expressa em gramas de carbono assimilado em matéria orgânica por 

metro quadrado de superfície oceânica por ano (gC/m2/ano), ou seja, a quanti-

dade de carbono produzido em gramas por uma determinada área, em metros, 

ao longo de um determinado período de tempo, que pode ser em anos, como 

você pode observar na Figura 3.14, que mostra a produção primária anual de 

diversos ambientes aquáticos. O composto orgânico produzido é normalmente 

a glicose, um carboidrato, como mostra a equação anterior. A fonte de carbo-

no para a glicose é o CO2 dissolvido nas águas oceânicas.
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Figura 3.14: Produtividade primária oceânica (gC/m2/ano)
Fonte: Adaptado de Garrison (2008).

O fi toplâncton, conjunto de organismos fotossintetizantes diminutos, produz 

entre 90% e 96% dos carboidratos oceânicos, enquanto que as macroalgas, 

vegetais marinhos de maior porte, contribuem com cerca de 2% a 5% da pro-

dutividade primária marinha. Além disso, os quimiossintetizantes contribuem 

com apenas cerca de 5% do total.

Na Figura 3.15, você pode observar uma imagem retirada a partir de sensores 

remotos instalados em satélites que estão na órbita da Terra, demonstrando 

em verde a maior produtividade primária, realizada principalmente pela maior 

densidade de organismos fi toplantônicos, em virtude da maior disponibilidade 

de nutrientes ao longo da zona costeira do estado do Rio de Janeiro. VE
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Figura 3.15:  Produtividade primária marinha na zona costeira do Rio de Janeiro. 
Em verde, podemos considerar os maiores níveis de produtividade.

Fonte: <http://www.csv.unesp.br/P_noticias/09/nov09/23-11-09.php>. Acesso em: 2 maio 2011.

A produção primária bruta é defi nida como a quantidade total de matéria 

orgânica fi xada, enquanto a produção primária líquida é a produção bruta 

menos a gasta pelo próprio vegetal (respiração), ou seja, é aquela que fi ca 

disponível para outros níveis trófi cos. Além disso, o ponto ou profundidade 
de compensação, outro termo importante na caracterização da produção 

primária, é o local na coluna d’água onde a taxa de fotossíntese é igual à taxa 

de respiração. Considera-se como a profundidade de compensação o local 

onde há apenas 1% da luz da superfície (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009; 

SCHMIEGELOW, 2004).

Nesse momento, você deverá se reunir com seus colegas e discutir sobre o pa-

pel dos oceanos no processo de interação entre os níveis trófi cos alimentares. 

Em seguida, construa uma cadeia alimentar simplifi cada de forma ilustrada, 

utilizando o recorte de jornais e revistas.
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Você poderá pesquisar ainda 
mais nos endereços eletrônicos 

a seguir, nos quais estão 
disponíveis informações sobre 

as diversas comunidades 
e hábitats de organismos 

marinhos e suas respectivas 
características.

<http://www.brasilescola.
com/biologia/comunidades-

marinhas.htm>
<http://www.infopedia.
pt/$habitats-marinhos>
<http://pt.scribd.com/

doc/39650835/Comunidades-
Biologicas-Marinhas-dos-Sitios-

de-Interesse-Comunitario-do-
Canal-Faial-Pico>
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu como o ambiente marinho está dividido e quais os 

organismos que ocupam essas áreas. Foi possível observar também os fatores 

que afetam a vida marinha e os conceitos sobre a produtividade primária.

Atividades de aprendizagem

1. Quais os fatores físicos marinhos e como eles podem interferir na vida 

aquática?

2. Qual a diferença entre zona fótica e zona afótica?

3. Como os ambientes marinhos estão classifi cados?

4. Qual a diferença entre plâncton, nécton e bentos?

5. Defi na produtividade primária.
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Aula 4 –  Geomorfologia 
dos ambientes marinhos

Objetivos

Conhecer as diferentes formas do fundo marinho e suas relações 

com a pesca.

Entender a composição química dos materiais que estão nestes am-

bientes.

4.1 Introdução
 A maior parte do nosso globo terrestre está coberta por água salgada, a qual 

denominamos oceano, e formam grandes bacias: Oceano Pacífi co, Oceano 

Atlântico e Oceano Índico, principalmente. Essas regiões são mais baixas quan-

do comparadas com os continentes, onde vivemos, e isso só acontece devido 

às diferenças de densidade entre o que nós chamamos de crosta continental, 

ou seja, o material geológico que forma os continentes, e a crosta oceânica, 

o material geológico que forma os ambientes das grandes profundidades 

oceânicas, como você pode observar na Figura 4.1. 

Figura 4.1:  Visualização da crosta terrestre, dividida em crosta continental e crosta 
oceânica. 

Fonte: <http://www.drm.rj.gov.br/index.php?view=article&catid=44%3Apedagogico&id=100%3Apedagogicoteoria&tmp
l=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=91>. Acesso em: 1 jun. 2011.
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Tratando especifi camente da densidade desses materiais, a crosta continental 

apresenta uma densidade de aproximadamente 2,7 g/cm3, diferente da crosta 

oceânica, que apresenta uma densidade de aproximadamente 3,0 g/cm3. As-

sim, a crosta continental tende a permanecer acima da crosta oceânica.

Até meados da metade do século passado (aproximadamente 1940), as regi-

ões mais profundas dos oceanos eram desconhecidas, deixando somente na 

imaginação que esses locais seriam grandes extensões planas.

 Mas, com os avanços de técnicas e métodos acústicos, vistos na Aula 2 (Oceano-
grafi a Geológica, Química, Física e Biológica), foi possível conhecer um pouco 

mais sobre as formas e a composição dos materiais dessas regiões. Sabe-se agora 

que as zonas mais profundas dos nossos oceanos são formadas também por mon-

tanhas, picos elevados e grandes fossas, que são regiões ainda mais profundas, 

como a região das Fossas das Marianas, localizada no Oceano Pacífi co, aonde a 

profundidade chega a atingir cerca de 11.000 metros.

Assim, os avanços da ciência têm nos permitido conhecer e coletar amostras 

das grandes profundidades dos oceanos. Logo, nesta aula, começaremos nossa 

exploração dos oceanos com uma leitura mais detalhada do assoalho oceânico 

profundo e das margens continentais que bordejam as bacias oceânicas.

4.2 O relevo dos oceanos
Estima-se que a área da crosta terrestre recoberta pelos oceanos represente 

cerca de 70% da superfície total, sendo que o Oceano Pacífi co constitui o 

maior corpo aquoso, com área aproximada de 180 milhões de km2, ou seja, 

53% da área oceânica, seguida pelo Oceano Índico (24% em área) e o Atlân-

tico, com cerca de 23% da área total (TEIXEIRA et al, 2008), como você pode 

visualizar na Figura 4.2.
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Figura 4.2: Mapa fi siográfi co dos fundos oceânicos. 
Fonte: Teixeira et al (2008).

A profundidade média dos oceanos é estimada em 3.870 metros, sendo as 

maiores profundidades localizadas no “Challenger Deep” (11.037 metros), 

nas Fossas das Marianas, no Oceano Pacífi co, que entre todos os oceanos 

é o que possui também a maior profundidade média (4.282 metros), com 

aproximadamente 87% de seus fundos localizados a profundidades superiores 

a 3.000 metros. 

As maiores profundidades do Oceano Atlântico estão localizadas junto às 

fossas de Porto Rico (9.220 metros) e próximas às Ilhas de Sandwich do Sul 

(8.264 metros), em um oceano cuja profundidade média não ultrapassa os 

3.600 metros. O Oceano Índico possui uma profundidade média de cerca de 

4.000 metros e sua maior profundidade localiza-se na Fossa do Almirante, 

chegando a atingir 9.000 metros (TEIXEIRA et al, 2008).

Na tabela a seguir, você poderá comparar as diferentes profundidades dos oce-

anos, permitindo também que sejam observados os valores correspondentes 

às áreas, ou seja, os dados geométricos das diferentes regiões.
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Tabela 4.1:  Porcentagem em área dos oceanos e compartimentos 
fi siográfi cos dos Oceanos Pacífi co, Atlântico e Índico

Dados Geométricos Oceano Pacífi co Oceano Atlântico Oceano Índico

Área dos oceanos 53% 23% 24%

Profundidade média 4.282 m 3.600 m 4.000 m

Área da plataforma continental 2.712 x 106 km2 6.080 x 106 km2 2.622 x 106 km2

Área do talude continental 8.585 x 106 km2 6.578 x 106 km2 3.475 x 106 km2

Área de elevação continental 2.090 x 106 km2 5.381 x 106 km2 4.212 x 106 km2

Fonte: Teixeira et al (2008).

Assim, essa tabela nos permite observar que o Oceano Pacífi co é o mais 

profundo de todos, além de apresentar a maior área. A área da plataforma 

continental, ou seja, a margem dos continentes coberta por águas marinhas, 

que se estende da zona de praia até a profundidade de aproximadamente 

180 m, apresenta-se maior (aproximadamente 7,9%) no Oceano Atlântico, 

quando comparado com o Pacífi co (1,6%) e o Índico (3,6%). Esse fato se deve 

especialmente às características tectônicas de cada um desses locais.

Uma análise da confi guração atual do relevo da crosta oceânica presente sob a 

coluna d’água que constitui os oceanos têm possibilitado a divisão dos fundos 

marinhos em grandes unidades de relevo, moldadas pelos processos tectônicos 

globais e pelos eventos relacionados à dinâmica dos sedimentos atuantes nos 

últimos milhares de anos (TEIXEIRA et al, 2008). Por exemplo: margeando os 

continentes predominam relevos planos que constituem a Plataforma Con-
tinental (SUGUIO, 1992), como você pode observar na Figura 4.3.

Figura 4.3: Unidades do relevo submarino.
Fonte: Adaptado de Teixeira et al (2008).
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1. Observando a fi gura acima, pesquise junto com os seus colegas o que 

são Arcos de Ilha, Guyot, Cordilheiras Oceânicas e Planície Abissal.

2. Observando a fi gura acima, indique em qual região ocorre a pesca do 

camarão rosa e por quê?

Uma mudança acentuada na declividade do relevo na Plataforma Continental 

marca o limite externo dessa região. Essa transição é denominada Quebra da 
Plataforma, marcando a passagem para o Talude Continental (Figura 4.3). O 

Talude Continental constitui uma unidade de relevo que se inclina acentuadamente 

rumo aos fundos oceânicos, até profundidades da ordem de 3.000 metros. 

O relevo do talude continental não é homogêneo, ocorrendo quebras de 

declividade e, também, frequentemente, áreas denominadas como cânions e 

vales submersos. Os cânions submarinos são vales profundos, erodidos sobre 

a plataforma continental externa e o talude continental (TEIXEIRA et al, 2008).

Na base dos taludes continentais, é encontrada uma região que denominamos 

de Elevação ou Sopé Continental, como você pode observar na Figura 4.4.  

A Elevação Continental estende-se em profundidades entre 3.000 e 5.000 met-

ros e apresenta declividades intermediárias entre as observadas nas plataformas 

e nos taludes continentais. Esse grande compartimento fi siográfi co, formado 

pelas três unidades descritas acima, é denominado Margem Continental, como 

mostra a fi gura a seguir.

Figura 4.4: Perfi l esquemático das margens continentais.
Fonte: Teixeira et al (2008).

Nas plataformas continentais são evidentes, também, a ocorrência de interrup-

ções topográfi cas, dadas pela presença de feições de construções biogênicas, 

ou seja, construções elaboradas a partir da ação de organismos, como, por 

exemplo: recifes e atóis, além de deformações da crosta, geradas por meio de 
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atividades vulcânicas ou outros eventos tectônicos, formando as conhecidas 

ilhas vulcânicas, como você pode observar na fi gura a seguir. Podemos observar 

na imagem 1 uma ilha vulcânica, cercada por recifes. Na imagem 2, ocorreu 

um afundamento do vulcão, permanecendo a formação dos recifes, por fi m, 

na imagem 3, o vulcão desaparece, dando origem ao que chamamos de atol.

Figura 4.5: Formação de um atol segundo a teoria de Darwin.
Fonte: Teixeira et al (2008).

Assim, é possível observar na fi gura acima o processo de formação de um Atol, 

realizado pela infl uência de ações vulcânicas, as quais são promovidas nas 

regiões oceânicas, o que dá origem a uma região formada por uma biodiversi-

dade bastante elevada, presença de peixes, moluscos, crustáceos, algas, entre 

outros organismos. Note que na imagem 3 da Figura 4.5 está sendo citado a 

presença de corais mortos, logo, esse processo ocorre baseado no processo 

de afundamento da região vulcânica, para zonas mais profundas, onde não se 

tem luz, região conhecida como zona afótica, não havendo, assim, condições 

ambientais para existência dos corais.

As margens oceânicas, especialmente, são importantes zonas de produção 

pesqueira, principalmente, nas regiões próximas aos estuários, que são locais 

próximos à desembocadura de rios. Nessas regiões, há um grande acúmulo de 

nutrientes, o que favorece o aumento da produtividade primária, como você 

viu na Aula 3 (Estrutura da Vida Marinha e a Produtividade Primária), 
havendo assim uma forte contribuição para o aumento da produção pesqueira.
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Observando a importância das zonas costeiras, ou seja, as margens dos oce-

anos, elabore um texto de no mínimo 200 e no máximo 300 palavras sobre a 

importância das regiões estuarinas no potencial pesqueiro.

4.3  A origem e a distribuição dos 
sedimentos nos fundos oceânicos

A maioria das partículas geradas pelo intemperismo, ou seja, o conjunto de modi-

fi cações de ordem física (desagregação) e química (decomposição) que as rochas 

sofrem na superfície da Terra, além dos processos erosivos que ocorrem sobre os 

continentes, são materiais depositados nas áreas oceânicas. Adicionalmente, os 

sedimentos depositados, constituídos por uma grande variedade de tipos de partí-

culas, podem também provir de outros processos, como informa a imagem a seguir.

Figura 4.6: Os processos de transporte e deposição de sedimentos no meio marinho.
Fonte: Adaptado de Teixeira et al (2008).

Logo, podemos observar na imagem acima os diversos tipos de transporte, que 

ocorrem a partir das regiões mais centrais do continente, passando pela região 

costeira, até chegar nas grande profundidade oceânicas. Por exemplo, o transporte 

na região continental ocorre pela ação dos ventos ou mesmo pela ação dos rios, 

onde chamaremos de transporte eólico e transporte fl uvial, respectivamente. Na 

região costeira os sedimentos são transportados por correntes de ventos e tam-

bém pela ação das correntes marinhas, promovendo o que chamamos de erosão 
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costeira. O transporte destes materiais até as regiões oceânicas se dará também 

por meio de emissões vulcânicas na atmosfera terrestre.

Assim, de modo geral o fundo oceânico, em sua maior parte, está coberto por 

camadas de sedimentos, que foram eventualmente trasportados de regiões 

continetais. Esses sedimentos são compostos de partículas originadas a partir 

de processos biológicos e processos químicos, podendo assim ser classifi cado 

pelo tamanho das partículas, pela fonte, localização ou mesmo pela cor. As 

partículas originadas a partir de processos biológicos são chamados sedimentos 

biogênicos, compostos fundamentalmente por restos de organismos que já 

não estão mais vivos.

Que benefícios econômicos, se houver, podem ser obtidos a partir do estudo 

dos sedimentos?

A maior parte do assoalho oceânico profundo (parte mais funda) é composto 

por sedimentos referidos como pelágico, ou seja, o material que se assentou 

de uma suspensão longe dos continentes e ilhas oceânicas. 

Parte desse material pelágico é posteriormente caracterizado como argila 
pelágica, que é geralmente marrom ou vermellho, e, como o próprio nome 

indica, composto por partículas do tamanho de argila. Além disso, o sedimento 

pelágico conhecido também por ooze (lodo do fundo do mar), é formado 

principalmente por pequenas conchas de organismos marinhos, constituidas 

de sílica (SiO2) e carbonato de cálcio (CaCO3) (WINCANDER; MONROE, 2009), 

mesmo material encontrado em recifes.

Sobre os recifes, responda a pergunta a seguir.

1. Quais as características oceanográfi cas para a implantação e desenvolvi-

mento de um recife?

Grande parte dos sedimentos marinhos é composta por um tipo predominante 

ou misturas variadas originárias de fontes diversas, tais como os precipitados 

de sais a partir da água do mar (sedimentos autigênicos), conchas e maté-

ria orgânica derivada da vida marinha e terrestre (sedimentos biogênicos), 

produtos vulcânicos e hidrotermais originados das atividades magmáticas no 

meio marinho (sedimentos vulcanogênicos), além de uma pequena quantidade 

de fragmentos cósmicos, atraídos pela gravidade terrestre, que se depositam 

em bacias oceânicas (sedimentos cosmogênicos). Dentre as cinco possíveis 

Recifes são rochas submersas 
que colocam em perígo a 

navegação, mas, no sentido 
oceanográfi co, podemos dizer 

que são estruturas elevadas, 
resistentes a ondas, compostas 

de esqueletos de organismos 
marinhos, como esqueletos de 

corais, moluscos, mexilhões, 
esponjas e algas.
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fontes de sedimentos para os fundos oceânicos, apenas os produtos de três 

(terrígenos, biogênicos e autigênicos) respondem pela quase totalidade dos 

sedimentos recentes que recobrem as bacias oceânicas. 

Ao longo das margens continentais, estão depositadas predominantemente 

as partículas terrígenas, levadas para o meio marinho na forma de sedimentos 

transportados por tração (grânulos, areias) ou suspensão (siltes, argilas). 

Apesar do predomínio de sedimentos terrígenos, em algumas áreas de margens 

continentais, a alta produtividade biológica ou condições físico-químicas ade-

quadas levam à deposição de volumes signifi cativos de sedimentos biogênicos, 

seja de natureza carbonática (restos de conchas e esqueletos), seja carbonosa 

(matéria orgânica resultante da decomposição de organismos marinhos). 

Depósitos de sedimentos terrígenos em áreas de bacias oceânicas são forma-

dos quase que exclusivamente por argilas transportadas em suspensão, em 

áreas adjacentes a desembocaduras de grandes rios, e depositadas onde a 

sedimentação de partículas de outras naturezas não é favorecida, como você 

pode ver na fi gura a seguir (TEIXEIRA et al, 2008).

Figura 4.7: Mapa de distribuição atual de sedimentos nos fundos oceânicos.
Fonte: Teixeira et al (2008).
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Resumo

Neste aula, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as 

feições exitentes no fundo marinho e a divisão da crosta terrestre em crosta 

continental e crosta oceânica. Aprendeu também sobre a origem e distribuição 

do material sedimentar marinho e, sobretudo, a composição desse material.

Atividades de aprendizagem

1. Agora, junto com os seus colegas de sala, em um momento presencial, 

faça uma pesquisa sobre a importância dos sedimentos para a distribui-

ção dos organismos aquáticos.

2. Como você aprendeu nesta aula, existe uma grande importância dos 

sedimentos para os organismos, logo discuta e construa um texto de 

no mínimo 100 palavras sobre a relação entre os animais do fundo e os 

sedimentos no quais eles vivem.

Nos sites relacionados a seguir, 
você poderá encontrar mais 

informações sobre a distruição 
dos sedimentos marinhos e as 

feições geológicas existentes no 
fundo oceânico:

<http://w3.ualg.pt/~jdias/>
<http://pt.wikipedia.org/wiki/

Oceanografi a>
<http://www.dse.ufpb.br/

lapec/>
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Aula 5 – Processos litorâneos e oceânicos

Objetivos

Compreender como estão distribuídas as correntes costeiras brasileiras.

Conhecer as forças que agem para formação das ondas e correntes.

Compreender os fatores que controlam a distribuição das marés.

5.1 A zona litorânea e seus processos
Os continentes do nosso planeta possuem cerca de 400 mil km de litoral, que 

variam entre litorais com baixa inclinação topográfi ca, íngremes e até mesmo 

rochosos, como você pode observar na Figura 5.1, além das zonas costeiras 

com regiões de praias mais extensas arenosas (areia fi na, média e grossa), como 

por exemplo, o litoral costeiro do estado do Pará (litoral amazônico), observado 

também na Figura 5.1 (fotografi a a).

Independente do ambiente e do tipo de litoral (zona costeira), todos são alta-

mente dinâmicos, ou seja, passam por constantes mudanças, através das quais 

os processos litorâneos agem sobre os materiais vivos e não vivos (sedimentos, 

vegetação, organismos aquáticos) presentes nessas regiões.

Assim, devido a zona costeira estar próxima tanto do oceano como da zona 

continental (terra), uma costa está sujeita a eventos naturais e processos co-

muns a ambos os domínios, como por exemplo: as marés, que você verá nas 

próximas seções, que arrastam a água sobre a orla dos continentes; os rios que 

lançam mais sedimentos na costa e as tempestades oceânicas que atingem 

violentamente os continentes (GARRISON, 2010).
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Figura 5.1: Ambientes costeiros brasileiros.
Fonte: Arquivos e fotografi as do Prof. Marlon C. França

A costa brasileira, que é banhada pelas águas do Oceano Atlântico, possui 

cerca de 8.000 km de extensão e abriga um mosaico de ecossistemas de alta 

relevância ambiental. 

Ao longo do nosso litoral brasileiro, podem ser encontrados: manguezais, res-

tingas, dunas, praias, ilhas, costões rochosos, baías, falésias, estuários, recifes 

de corais, entre outros ambientes relevantes do ponto de vista ecológico.

Observando que existem ao longo do litoral brasileiro diversos ambientes, 

faça uma pesquisa e construa um texto de, no mínimo, 100 palavras sobre a 

importância dos manguezais para desenvolvimento da pesca e economia das 

comunidades locais.

Os diferentes ambientes que são encontrados na zona costeira brasileira tam-

bém apresentam uma grande biodiversidade em espécies vegetais e também 

animais. Isso torna nossos ambientes ainda mais ricos. Veja no quadro a seguir 

as principais características  desses ambientes.

As costas são regiões 
temporárias que muitas vezes 

se submetem à modifi cação 
rápida. A forma dessas regiões 
é produto de muitos processos, 

como: processos erosivos e 
redistribuição de materiais 
por transporte e deposição 

de sedimentos. Para você 
aprofundar um pouco mais e 
ampliar seus conhecimentos, 

acesse o site: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/

Zona_costeira>
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Quadro 5.1: Ambientes costeiros e suas respectivas características.

Ambientes Características

Manguezais
Ecossistema costeiro de transição entre o ambiente continental e o marinho, associado às 
margens das baías. Dominado por espécies vegetais típicas.

Restingas Ecossistema costeiro arenoso habitado por espécies vegetais do tipo erva e arbusto.

Dunas
Zonas de depósitos arenosos na região costeira que formam pequenas e grande elevações, 
dominadas por processos eólicos (ventos).

Praias
Região costeira formada por sedimentos arenosos e lamosos, exposta às variações das marés 
e ondas.

Ilhas Região considerada topografi camente mais elevada cercada por água.

Costões rochosos Regiões costeiras formadas por grandes rochas.

Baías Formação geomorfológica marinha rodeada por terra (continente).

Falésias
Forma geográfi ca litorânea que marca o contato abrupto da região continental com o sistema 
marinho.

Estuários
Região intermediária aquática entre o ambiente continental e o marinho, caracterizada por 
apresentar água salobra.

Recifes de coral
Associações de organismos marinhos encontrados na zona costeira, colonizados por molus-
cos, espojas, algas, entre outros.
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As zonas costeiras dos continentes podem ser divididas basicamente em duas, 

devido à infl uência de diversos fatores: 

a) costas erosivas, que são costas tipicamente novas, nas quais os processos 

predominantes favorecem a remoção do material sedimentar; 

a) costas deposicionais, que são aquelas relativamente mais estáveis ou cres-

centes, resultando em uma acumulação de material sedimentar, além da 

atuação de organismos, como por exemplo, o crescimento de corais.

Os processos erosivos em uma região costeira geralmente são resultado da ação 

das ondas, ou seja, em regiões onde ocorre maior dissipação de energia, promo-

vendo assim maior transporte de sedimentos, além de levar também parte da 

vegetação. Nessas costas é possível observar também feições geomorfológicas, 

como as falésias, que são formas geográfi cas litorâneas que marcam o contato 

abrupto da região continental com o sistema marinho (ver Tabela 5.1). 

Diferente das regiões erosivas, as zonas deposicionais normalmente apresentam 

menor ação das ondas, o que permite maior deposição de material sedimentar, 

podendo ocorrer maior acumulação e distribuição de uma camada protetora de 
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sedimentos, como você pode observar na Figura 5.2, que mostra onde ocorre a 

deposição de sedimentos arenosos sobre uma antiga vegetação de manguezal.

Figura 5.2: Formação de zonas de erosão e deposição de sedimentos.
Fonte: Arquivos e fotografi as do Prof. Marlon C. França

A feição que podemos observar mais comumente em uma costa deposicional 

são as praias, que são zonas de partículas soltas que cobrem parte ou todo o 

litoral. Naturalmente, o limite interno de uma praia em direção ao continente 

pode ser a vegetação, uma falésia marinha ou mesmo dunas. Normalmente 

o limite em direção ao mar de uma praia se dá onde a movimentação dos 

sedimentos é cessada – cerca de 10 metros de profundidade quando ocorre a 

maré baixa, que você verá nas próximas páginas.

As praias são formadas quando os sedimentos, normalmente areias, são trans-

portados para locais propícios para a deposição, como pequenas áreas calmas 

entre rochas, litorais abrigados por ilhas costeiras, regiões de arrebentação de 

ondas moderadas (poucas ondas) ou até mesmo em trechos amplos da zona 

costeira de alta energia. Independente do local, naturalmente as praias estão 

em constante estado de mudança.

A principal característica de uma zona de praia é apresentar uma estrutura 

chamada berma, que é uma acumulação de sedimentos que ocorre parale-

lamente ao litoral, marcada como uma elevação arenosa, que algumas vezes 

apresenta vegetação rasteira. Após a berma, encontramos uma zona chamada 

pós-praia, sendo considerada uma porção relativamente inativa da praia, que 

pode conter eventualmente pequenas dunas e gramíneas. Após a pós-praia, 
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encontramos a região chamada face de praia, ou seja, uma zona ativa, expos-

ta à ação das ondas, que se estende até a escarpa de praia, considerada como 

uma quebra (talude) vertical, como você pode observar no perfi l logintudinal 

de uma praia na fi gura a seguir.

Figura 5.3: Seção transversal de um sistema praial e suas respectivas zonas.
Fonte: Adaptado de <http://www.praia.log.furg.br/praia-duna/Dunas%20Costeiras.htm>. Acesso em: 2 jun. 2011.

1. Observando o ambiente de praia, que atividades econômicas poderiam 

ser desenvolvidas e consequentemente quais os impactos que elas pode-

riam causar?

O ambiente de praia apresenta também diversos tipos de hábitats e organismos 

associados a eles. Como exemplo, a fl ora praial consiste em microalgas bentô-

nicas (ligadas ao sedimento) e fi toplâncton, incluindo também as bactérias. Na 

região mais aberta, ou seja, onde ocorre maior interação com a água, podemos 

observar maior quantidade de organismos planctônicos que são levados ao 

sabor das correntes.

A fauna dessa região é composta especialmente por animais permanentes, ou 

seja, que estão ligados em parte ou totalmente ao sedimento durante toda a 
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Quadro 5.2: Zonas do ambiente de praia

Zonas Características

Supralitoral 
Caracterizada como uma zona superior, coberta pelas águas marinhas somente em mo-
mentos de ressacas ou tempestades do mar.

Mesolitoral Conhecida também com zona de intermaré, ou seja, é coberta e descoberta pelas marés.

Infralitoral É uma zona caracterizada por estar sempre submersa.
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vida. Nesse caso, podemos encontrar os grupos taxonômicos, como Cnidária, 

Turbellaria, Nemertinea, Nematoda, Annelida, Mollusca, Echiura, Sipuncula, 

Crustacea, Pycnogonida, Brachiopoda, Echinodermata e Hemichordata, des-

tacando maior importância para os grupos chamados de Polychaeta, Mollusca 

e Crustacea. Alguns dos principais representantes, você pode visualizar na 

fi gura a seguir.

Figura 5.4: Fauna presente em um ambiente de praia.
Fonte: <http://imageshack.us/photo/my-images/257/invertebradojunto1.jpg/>. Acesso em: 6 jun. 2011.

No ambiente de praia, podemos encontrar zonas diversifi cadas, que são distin-

tas em função da atuação das marés (seção 5.4 desta aula), sendo classifi cadas 

em supralitoral, mesolitoral e infralitoral, como mostra o quadro a seguir.
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Assim, para melhorar o seu entendimento, na fi gura a seguir você poderá 

observar a disposição dos organismos que fazem parte do ambiente de praia, 

considerando as diferentes zonas que foram abordadas no quadro anterior.

Figura 5.5: Disposição longitudinal dos organismos em um ambiente de praia.
Fonte:<http://imageshack.us/photo/my-images/839/praarfoto1.jpg/>. Acesso em: 6 jun. 2011.

Dessa forma, encontraremos na zona supralitoral espécies mais adaptadas à vida 

terrestre, enquanto que a zona de mesolitoral é colonizada por um número maior 

de organismos de origem marinha, mas que estão adaptados aos processos de 

presença e ausência de água. E por fi m, a zona de infralitoral, que é habitada 

por organismos mais adaptados à vida aquática ou expecionalmente aquáticos.

5.2  Os processos hidrodinâmicos 
em áreas costeiras

Os fundos marinhos de áreas costeiras são porções dos oceanos onde as inte-

rações entre os processos astronômicos, meteorológicos e oceanográfi cos com 

os processos sedimentares mostram-se de forma mais intensa. Nessas áreas, 

ocorre também a ação de três processos hidrodinâmicos que têm papel fun-

damental nos mecanismos de erosão, transporte e deposição de sedimentos: 

as ondas, as marés e as correntes costeiras.

As ondas oceânicas são as grandes responsáveis pelo transporte de sedimentos 

na região costeira e formação das praias (Figura 5.6). Para entender sua ação 

sobre os processos de sedimentação, é importante compreender a movimen-

tação de uma partícula de água em uma onda, como mostra a seguir.
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Figura 5.6: Esquema de movimentação de onda em: (a) águas profundas e (b) águas 
rasas.
Fonte: Teixeira et al (2008).

A maioria das ondas que atingem a costa é gerada em zonas de alta pressão 

atmosférica, no meio dos oceanos, propagando-se, a partir daí, em direção aos 

continentes. A rigor, não ocorre transporte de massa pela onda, mas de energia. 

Por outro lado, ao se observar o comportamento de uma partícula de água, próxi-

ma à superfície da água, em uma onda de mar aberto, verifi ca-se que esta exerce 

um movimento orbital, quase circular. Partículas localizadas abaixo da superfície 

irão também executar esse movimento, porém, com raios progressivamente me-

nores, até que a uma profundidade equivalente à metade do comprimento de 

onda da onda gerada não haverá mais movimento orbital da partícula de água, 

como mostra a fi gura a seguir.
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Figura 5.7:  Esquema do movimento horizontal das partículas em águas rasas, com 
deposição apenas de fundo arenoso, devido à maior ação das ondas.

À medida que ondas de superfície, geradas em mar aberto, se propagam em 

direção às áreas mais rasas, elas passam a sofrer um processo de modifi cação, 

determinado por sua interação com o fundo marinho. A profundidade na 

qual se inicia essa interação é aproximadamente equivalente à metade do 

comprimento de onda das ondas incidentes. Essa profundidade é considerada 

como o nível de base das ondas.

Ao se aproximar de áreas mais rasas, o movimento das partículas de água nas 

ondas, originalmente circular, passa a elíptico, apresentando, junto ao fundo, 

um movimento que se assemelha a um vai e vem no sentido de propagação 

da onda, como podemos ver na Figura 5.7. Sob o ponto de vista da dinâmica 

sedimentar, essa movimentação pode ser sufi ciente para não permitir que 

partículas fi nas (areias muito fi nas, siltes e argilas) possam ser depositadas, 

levando a uma deposição preferencial de frações granulométricas mais grossas 

(areias médias e grossas) nos fundos dominados por ondas.

Ao atingir áreas de profundidades menores que 1/25 do seu comprimento de 

onda, a diminuição das velocidades orbitais junto ao fundo, em comparação 

com a superfície, faz com que a onda perca o equilíbrio, ocorrendo a arreben-

tação. Existem três tipos de arrebentação mais evidentes (Figura 5.8), defi nidos 

pela forma e energia das ondas incidentes e pela topografi a da zona costeira 

na qual a onda incide.

A arrebentação ascendente ocorre em fundos de alta declividade. A arreben-

tação mergulhante ocorre em fundos de declividade média, quando as cristas 
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das ondas se rompem após formarem um enrolamento em espiral. Finalmente, 

a arrebentação deslizante ocorre nas regiões de topografi a de fundo mais 

suave, quando as ondas quebram percorrendo uma grande distância, como 

você pode observar na fi gura a seguir.

Figura. 5.8: Tipos de arrebentação.
Fonte: Adaptado de Teixeira et al (2008).

Para entender um pouco mais sobre a origem e distribuição das ondas e corren-

tes marinhas, você deve acompanhar a leitura da próxima seção, que facilitará 

a compreensão sobre a distribuição das correntes atmosféricas e oceânicas em 

nosso planeta.

5.3 Circulação atmosférica e oceânica
As circulações atmosférica e oceânica do nosso planeta dependem fundamen-

talmente de uma energia proveniente do Sol, a qual chamamos de radiação 

solar, que atua no aquecimento das partículas terrestres. Aproximadamente, 

metade da energia irradiada em direção à Terra pelo Sol é absorvida pelo 

nosso planeta, mas essa energia não é distribuída igualmente pela superfície. 

A quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra por minuto 

varia de acordo com o ângulo do Sol sobre o horizonte, a transparência da 

atmosfera e a refl etividade local da superfície. 
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Os fatores mais importantes que afetam o ângulo do Sol sobre o horizonte 

são a latitude e a estação do ano, como você pode observar na Figura 5.9 e na 

Figura 5.10, que mostram a diferença de energia solar ao longo das diferentes 

latitudes e variação das estações.

Figura 5.9: Mapa de distribuição de energia solar no planeta Terra.
Fonte: <http://solarebr.acessotemp.net/wp-content/uploads/2011/02/mapasolarmundo.jpg>. Acesso em: 2 jun. 2011.

O aquecimento desigual da atmosfera terrestre ocorre também em função 

das mudanças da estação climática. Por exemplo, durante o mês de junho, 

o Hemisfério Norte recebe cerca de três vezes a energia solar em relação ao 

mês de dezembro. Essa diferença é causada em função da inclinação do eixo 

de rotação da Terra. Como você pode observar na Figura 5.10, a diferença do 

aquecimento é o que promove as mudanças nas estações.
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Figura 5.10:  As estações do ano variam de acordo com a quantidade de energia que 
chega à superfície terrestre.

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/_cm0UiTLm0n8/Tcb27ldACHI/AAAAAAAAAS4/wFPB4G6hnsU/estacoes_do_ano.gif>. 
Acesso em: 2 jun. 2011.

O balanço de calor no planeta Terra ocorre devido à presença de alguns fatores, 

entre eles está o que nós chamamos de circulação do ar, que é gerada a partir 

do movimento de rotação da Terra, e também os processos de aquecimento e 

esfriamento das massas de ar, que provocam oscilações de pressão. Imagine a 

circulação do ar em um quarto que contém um aquecedor: o ar aquecido, que 

está expandido, torna-se menos denso, havendo naturalmente uma tendência 

de subida. 

O ar ao subir naturalmente inicia um processo de perda de energia em forma 

de calor, havendo uma tendência de resfriamento. Logo, por se tornar mais 

frio sua densidade aumenta, havendo assim uma tendência de descida. Dessa 

forma, ocorre a formação de uma corrente que chamamos de corrente de con-

vecção, a qual é causada pela diferença de temperatura, seguindo o modelo 

apresentado na Figura 5.11. VE
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Figura 5.11: Exemplo para a circulação das massas de ar na Terra
Fonte: Adaptado de arquivos do Prof. Marlon C. França

A partir desse efeito, em função do aquecimento e do resfriamento do ar atmos-

férico, são geradas as brisas marinhas e terrestres na zona costeira. A brisa ma-
rinha ocorre especialmente durante o dia, pois devido ao aquecimento da região 

continental, o ar que está sobre o continente também recebe calor, tornando-se 

mais aquecido, logo, este por sua vez tende a se deslocar para maiores altitudes, 

gerando assim o movimento de uma massa de ar (ventos) que se desloca do mar 

para a terra. 

Durante a noite, esse movimento é invertido, pois a superfície da água continua 

aquecida, devido ao calor específi co da água, que é uma grandeza física que 

defi ne a variação térmica da água, ou seja, a capacidade de ganhar ou perder calor. 

Assim, durante a noite, a massa de ar que está em contato com a água também 

permanece aquecida, promovendo, dessa forma, uma ascensão, deslocando os 

ventos do continente em direção ao mar, como você pode ver na fi gura a seguir.

Figura 5.12: Formação da brisa marinha (a) e brisa terrestre (b).
Fonte: Arquivos do Prof. Marlon C. França
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Esse processo ocorre de forma semelhante nas diferentes latitudes, ou seja, 

as correntes de ar que estão próximas ao Equador apresentam temperaturas 

mais elevadas, deslocam-se em direção às regiões polares, onde perdem calor, 

havendo um resfriamento. Em seguida, essas correntes migram novamente 

para regiões equatoriais, ocorrendo uma defl exão, ou seja, o movimento inicial 

do ar é alterado, como podemos observar na Figura 5.13. 

Esse movimento é originado a partir de um efeito que denominamos de efeito 
de Coriolis, ou seja, o deslocamento de uma determinada partícula em relação 

ao seu ponto inicial para a direita ou esquerda – no Hemisfério Norte, a curva 

é para a direita; no Hemisfério Sul, para a esquerda.

Figura 5.13: Circulação atmosférica terrestre.
Fonte: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/clima5.htm>. Acesso em: 2 jun. 2011.

Agora que você compreende como os ventos são gerados, vamos observar 

como ocorre o deslocamento das massas d’água oceânicas. A circulação oceâ-

nica global possui basicamente dois componentes: a circulação superfi cial, que 

é controlada pelos ventos, e a circulação termoalina, que é controlada pelas 

diferenças de densidade da água, em função principalmente de duas variáveis, 

que chamamos de salinidade e temperatura. É importante ressaltar que essas 

circulações são controladas também pela energia solar.

A circulação superfi cial apresenta um movimento predominantemente hori-

zontal, sendo de grande importância no transporte do excedente de calor das 

zonas equatoriais e tropicais para os pólos. Assim como a força dos ventos é 
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geradora da circulação superfi cial, precisamos considerar também a geometria 

do fundo oceânico, o movimento de rotação da Terra e as massas continentais. 

O modelo de circulação dos ventos e circulação dos oceanos tem um papel 

fundamental no clima da Terra, pois com os ventos as correntes superfi ciais 

distribuem o calor tropical ao redor do mundo. A água quente fl ui em direção 

às latitudes mais altas, transfere calor para o ar, resfria-se e retorna para baixas 

latitudes, absorvendo novamente o calor.

Dessa forma, a água do mar circula em correntes superfi ciais e correntes de 

profundidade (verticais), que são impulsionadas pelo calor do Sol e pelos ventos 

(Figura 5.14), e também pelo movimento de rotação da Terra, infl uenciando o 

tempo e clima, distribuindo nutrientes e espalhando os organismos, especial-

mente os planctônicos.

A circulação dos 90% do oceano abaixo da zona superfi cial é causada pela 

força de gravidade, à medida que a água mais densa afunda e mais leve sobe.

Figura 5.14 Circulação superfi cial dos oceanos.
Fonte: Adaptado de <http://1.bp.blogspot.com/_Q7UuzJCns0g/TB5hlAVMCzI/AAAAAAAAARk/tUAv0EoMuoY/s1600/
CCCCC.bmp>. Acesso em: 2 jun. 2011.
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Já a circulação termoalina, conhecida também como circulação vertical, é 

responsável pelo movimento das massas de água no oceano profundo. Ini-

cialmente, a circulação termoalina começa nas regiões de altas latitudes, onde 

ocorre um declínio nas temperaturas da água e aumento da salinidade, o que 

favorece a criação de águas oceânicas com altos valores de densidade.

As águas oceânicas submergem e se espalham vagarosamente abaixo das 

águas superfi ciais, até que ressurgem, especialmente na parte oeste dos con-

tinentes, formando as regiões que conhecemos como zonas de ressurgência, 

como foi visto na Aula 2 (Oceanografi a Geologica, Quimica, Fisica e Biologica) 

Essa corrente também exerce grande importância na distribuição de calor e, 

principalmente sobre o ponto de vista pesqueiro, de uma grande quantidade 

de nutrientes, o que favorece o aumento do potencial pesqueiro em determi-

nadas regiões, devido ao aumento da produtividade primária. 

A distribuição da corrente termoalina você pode observar na Figura 5.15, 

para facilitar sua compreensão sobre a distribuição dessas águas de grandes 

profundidades.

Figura 5.15: Circulação termoalina global.
Fonte: <http://www.tudook.com/guiadoensino/oceanografi a.html>. Acesso em: 2 jun. 2011.

VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o



e-Tec BrasilAula 5 – Processos litorâneos e oceânicos 87

Através da fi gura, é possível observar a distribuição da corrente termoalina: a 

cor vermelha representa as águas superfi ciais, enquanto que a azul demonstra 

as águas de grandes profundidades.

1. Agora que você aprendeu sobre o modelo de distribuição das correntes 

oceânicas superfi ciais e verticais, responda: Como elas podem interferir 

no clima da Terra?

2. Qual a relação das zonas de ressurgência com a produtividade dos ocea-

nos e o potencial pesqueiro?

5.4 Marés
As marés são ondas de origem gravitacional que resultam na oscilação vertical 

do nível das águas marinhas diariamente. Esse efeito ocorre em função da 

atração gravitacional existente entre a Terra, a Lua e o Sol. 

Existem fundamentalmente duas forças envolvidas na origem das marés. A 

força de atração entre os astros é uma delas, também chamada de Lei da 
Atração Gravitacional, formulada por Isaac Newton em 1686. Essa força está 

fundamentada no fato de que a atração entre corpos é diretamente propor-

cional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância 

que os separa. Especialmente a Lua e o Sol são os dois astros que originam 

as marés – sendo que a Lua demonstra mais importância, devido à menor 

distância da Terra. A outra força envolvida é a força centrífuga, que é uma 

força inercial (SCHMIEGELOW, 2004).

Durante a lua cheia e nova, ou seja, o momento em que a Terra, a Lua e o 

Sol encontram-se praticamente alinhados, ocorrem as chamadas marés de 
sizígia, também conhecidas com marés de lanço ou mesmo de águas vivas. 
Na lua crescente e minguante, quando os astros formam um ângulo aproxima-

damente reto (90°) com a Terra, as forças fi cam divididas, originando as marés 

com os menores alcances, sendo assim chamadas de marés de quadratura 

(Figura 5.16).

A ressurgência (subida) e a 
subsidência (afundamento) das 
águas descrevem movimentos 
verticais de massas d’água. A 
ressurgência é causada pela 
divergência das correntes 
superfi ciais e a subsidência é 
frequentemente causada pela 
convergência de correntes 
superfi ciais ou por um aumento 
na densidade da água 
superfi cial.
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Dentre os elementos das marés, temos:

• enchente: momento em que ocorre a subida do nível das águas.

• preamar (PM): momento em que ocorre a subida ao nível máximo.

• estofo de maré: momento em que a maré fi ca estacionada.

• vazante: momento em que a maré começa a diminuir o seu nível.

• baixa-mar (BM): momento em que a maré atinge o nível mínimo.

• amplitude da maré: distância vertical entre a preamar e a baixa-mar.

Quanto à classifi cação das marés, estas podem ser classifi cadas basicamente 

em três tipos, sendo reconhecidas pela frequência e pela simetria:

a) maré diurna, quando ocorre uma preamar e uma baixa-mar aproxi-

madamente iguais durante um dia lunar, que possui a duração de 24h 

50min;

b) maré semidiurna, quando ocorrem duas preamares e duas baixa-mares 

aproximadamente iguais em um dia lunar; 

c) maré mista, quando ocorrem duas preamares e duas baixa-mares com 

diferenças signifi cativas de altura.
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Figura 5.16: Variação da maré de acordo com as fases da Lua.
Fonte: Arquivos do Prof. Marlon C. França

Essa onda de origem gravitacional que percorre todos os oceanos chamada 

maré tem grande importância também para os organismos marinhos, tendo 

assim grande infl uência sobre a vida marinha costeira. Excepcionalmente, os 

organismos que vivem entre as linhas de maré alta e maré baixa experimentam 

condições muito diferentes daqueles que vivem na zona de inframaré (abaixo 

da linha de maré baixa), pois na zona entremarés os organismos fi cam expostos 

por diferentes durações e períodos de imersão e emersão.

Agora que você já sabe o que são as marés, informe como elas podem infl u-

enciar na vida dos organismos aquáticos costeiros.

5.5 Regiões tropicais – massa d’água
As massas de água dos oceanos tropicais, especialmente, constituem a matriz 

ambiental básica dentro da qual deve-se estudar os ecossistemas pesqueiros. 

Para entender suas características, um bom ponto de partida é enfatizar que, 

nas regiões tropicais, ocorrem os mais pronunciados gradientes de tempera-

tura e algumas outras propriedades típicas dessa região do globo terrestre 

(LONGHURST; PAULY, 2007). 
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Para você entender melhor a diferença dos grandientes de temperatura, pode-

mos exemplicar que somente cerca de 15 a 20 metros de profundidade abaixo 

de uma canoa de um pescador trabalhando sob o sol tropical no Golfo da 

Guiné ou próximo da costa oeste da América Central, a água começa a esfriar 

e, por volta de 40 m, ocorre água fria de aproximadamente 16°C.

Dessa forma, as massas de água superfi ciais tropicais quentes podem signifi car 

apenas uma película muito fi na sobre o interior frio do oceano. Nos trópicos 

e subtrópicos, os dois regimes de temperatura são separados por uma forte 

descontinuidade termal, que se assemelha ao que nós chamaremos de ter-
moclina, ou seja, uma zona onde ocorre uma queda brusca de temperatura, 

como você pode observar na imagem a seguir, que acaba por funcionar como 

uma barreira para migração de determinados organismos, inclusive peixes 

(LONGHURST; PAULY, 2007).

Figura 5.17: Localização da zona chamada termoclina.
Fonte: <http://www.naval.com.br/blog/destaque/7-como-funciona-o-sonar/um-pouco-sobre-sonar-parte-1/>. Acesso 
em: 2 jun. 2011.

Naturalmente, em função da ação dos ventos em contato com a superfície 

das águas são formadas zonas de turbulência, promovendo uma mistura do 

calor em direção às zonas mais profundas até atingir a faixa que chamamos de 

termoclina (Figura 5.18). Entre os fatores principais para caracterização de uma 

massa d’água oceânica estão: temperatura, salinidade e composição química.
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Figura 5.18:  Perfi l de temperatura ao longo do aumento da profundidade, registrando o 
momento de formação da termoclina (diminuição brusca da temperatura).

Fonte: <http://edgarsolis-edgarsolis.blogspot.com/2010/06/capas-del-oceano.html>. Acesso em: 6 jun. 2011.

A salinidade, especialmente, é um fator que na superfície é determinada pela 

evapoprecipitação, que possui uma forte variabilidade regional nos trópicos. 

Sendo assim, as salinidades ligeiramente mais baixas em regiões tropicais, 

características das águas superfi ciais, podem ser refl exo de um excesso de pre-

cipitação em relação à evaporação, principalmente na região que chamamos 

de trópicos úmidos, ou seja, onde ocorre maior incidência de chuvas. Diferente 

de regiões mais áridas nos trópicos, onde naturalmente ocorrerá maior exce-

dente de evaporação em relação à precipitação, logo as águas superfi ciais 

serão mais salgadas.

Na região dos trópicos, podem ser reconhecidos três tipos de água de super-

fície, as quais são caracterizadas da seguinte forma: 

a) água superfi cial tropical, que apresenta uma temperatura variando entre 

25ºC e 28°C, com salinidade entre 33 e 34; 

b) água superfi cial equatorial, que apresenta uma temperatura variando en-

tre 20°C e 28°C, com salinidade de 34 a 35; 

c) água superfi cial subtropical, com temperaturas entre 19°C e 28°C e sali-

nidade variando entre 35 e 36,5. 

Isso signifi ca que as águas que estão acima da termoclina tropical são natural-

mente quentes e salgadas, exceto quando ocorre um evento de ressurgência ao 
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longo de uma região equatorial. Esse evento pode promover uma diminuição 

nos valores de temperatura, uma vez que as águas de regiões de ressurgência 

são naturalmente mais frias, justamente por serem provenientes de zonas 

mais profundas dos oceanos (WYRTKI, 1964), como foi apresentado a você 

na seção 5.3 desta aula.

Em algumas plataformas continentais, a massa de água superfi cial tropical 

torna-se bastante infl uenciada por descargas de rios e diluída pelas chuvas. 

Isso pode ocorrer principalmente quando se trata de uma região estuarina, 

devido ao aumento da infl uência da descarga dos rios. As plumas dos grandes 

rios, como é o caso do Amazonas, podem interferir diretamente nos valores de 

salinidade, além até mesmo da temperatura e da turbulência, devido ao maior 

aporte de material sedimentar.

De modo geral, a distribuição das espécies de peixes e de alguns crustáceos, 

por exemplo, na região do estuário amazônico ocorre fundamentalmente de 

acordo com os fatores físico-químicos da água. Especialmente para alguns 

bagres (peixes) e camarões, a safra acontece durante o período chuvoso, que 

é justamente o momento em que ocorre o aumento da vazão dos estuários 

dessa região e, consequentemente, o aumento da quantidade de nutrientes e 

dos índices de produtividade.

Resumo

Nesta aula, nós aprendemos sobre os processos atuantes na zona costeira que 

são responsáveis pelo transporte de sedimentos, além da relação do transporte 

com as características das zonas costeiras erosivas e deposicionais. Foi possí-

vel conhecer também algumas características dos ecossistemas costeiros e as 

subdivisões de um ambiente de praia. Finalizando, nós vimos os processos 

hidrodinâmicos atuantes na zona costeira, como é o caso das marés.

Atividade de aprendizagem

Agora que chegamos ao fi nal desta aula, em que você estudou sobre as cor-

rentes, como elas se formam e se distribuem ao longo dos oceanos em nosso 

Planeta, descreva, com suas palavras, qual a importância das correntes oceâ-

nicas e costeiras para os organismos marinhos e como elas podem infl uenciar 

o potencial pesqueiro e a migração das espécies aquáticas.

Para continuar aprendendo 
e aprofundar mais os seus 

conhecimentos sobre os 
assuntos abordados nesta aula, 
você pode acessar os seguintes 

sites:
<http://www.tudook.com/

guiadoensino/oceanografi a.
html>

<http://geografi abra.blogspot.
com/2010_06_01_archive.

html>
Neles, você encontrará 

mais informações sobre a 
distribuição das correntes, além 

de informações sobre o clima, 
que veremos nas próximas 

aulas também.
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Aula 6 –  A importância dos ecossistemas 
marinhos brasileiros

Objetivos

Analisar a estrura física e o funcionamento da zona costeira.

Entender o processo de transporte de materiais marinhos.

Compreender a importância dos ecossistemas marinhos.

Caracterizar as principais zonas de maior produtividade pesqueira 

brasileira.

6.1  Divisão do espaço físico: 
continente x oceano

Olá! Estamos iniciando a nossa Aula 6 da disciplina Oceanografi a e Mete-

orologia. Nela, você terá oportunidade de conhecer um pouco mais sobre 

o processo de transporte do material orgânico ou inorgânico do ambiente 

continental até o ambiente marinho. Adicionalmente, estes conceitos ajudarão 

você a compreender quais as zonas mais produtivas na zona costeira e sua 

importância para o país.

A divisão do espaço físico entre a região continental e o oceano no Brasil 

apresenta três principais compartimentações: 

a) zona costeira; 

b) continente interno; 

c) oceano aberto. 

Como você pode observar na fi gura a seguir, a zona costeira incorpora uma 

região chamada planície costeira e os diversos ecossistemas aquáticos. Entre 

eles estão os chamados estuários, que são infl uenciados tanto pelo aporte 

de material proveniente do continente, assim como por materiais que são 

tranportados dos oceanos.
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O continente interno abrange as bacias de drenagem, que fornecem água 

e matéria (orgânica e inorgânica) para a região costeira, localizado desde a 

região das nascentes dos rios até o limite da planície costeira. Por fi m, temos 

a região do oceano aberto, que ocupa a margem dos continentes e as regiões 

mais profundas, próximas ao centro das bacias oceânicas, onde ocorrem, por 

exemplo, as correntes oceânicas geradas pelo movimento de rotação da Terra 

e o fl uxo dos ventos, que promovem a distribuição de partículas, organismos 

e até mesmo calor (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009).   

Figura 6.1: Classifi cação das regiões entre o continente e o oceano.
Fonte: Adaptado de Pereira e Soares-Gomes (2009).

6.2  Transporte de materiais em direção 
aos oceanos e produtividade

O transporte de materiais e, também da água, iniciam a partir das nascentes 

dos rios até a região marinha, passando pelas três divisões que mencionamos 

anteriormente. 

Dessa forma, a região continental interna é responsável pela geração e trans-

porte de matéria (orgânica e inorgânica) e água. 

Em seguida, a zona costeira representa a conexão entre o ambiente continental 

e o ambiente marinho, representando, por exemplo, os estuários, que são 

caracterizados como uma zona de transição, recebendo material proveniente 

do continente, assim como dos oceanos. 
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Desse modo, como você pode observar na Figura 6.2, o material originado no 

continente é transportado pelos rios, passando por diversos processos de trans-

formação e reciclagem por meio de ações física, físico-químicas e biológicas 

dentro do continente e nos estuários. Uma parte desse material ultrapassa as 

regiões estuarinas (zona costeira), sendo transportado em direção aos oceanos, 

chegando na plataforma continental. Por fi m, as correntes marinhas transpor-

tam uma fração do material em direção as regiões mais profundas.

O material transportado dos continentes contém matéria orgânica e inorgânica, 

que servirá de alimento para diversos organismos, sejam estes continentais ou 

marinhos (SCHMIEGELOW, 2004).

Figura 6.2: Modelo de transporte de materiais a partir do continente, seguindo pela 
zona costeira e oceano.
Fonte: Adaptado de Pereira e Soares-Gomes (2009).

As águas costeiras ocupam cerca de 8% apenas de toda área oceânica.  No 

entanto, esta pequena porção é responsável por sustentar cerca de 25% da 

produção primária dos oceanos total, principalmente devido à grande fertili-

zação por nutrientes dos rios e formação das zonas de ressurgência.
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1. Observando que a zona costeira apresenta uma grande importância para 

a pesca, devido à grande quantidade de nutrientes disponíveis, quais são 

as regiões brasileiras mais produtivas?

2. Quais são os principais fatores que estão relacionados com o aumento da 

produtividade primária nas águas marinhas?

6.3 Ecossistemas
A zona costeira brasileira compreende os ecossitemas e zonas que nós co-

nhecemos como ressurgências costeiras, estuários, manguezais, marismas, 

lagos costeiros, dunas, restinga e recifes, e áreas especialmente tropicais. Cada 

um desses sistemas executa e exerce um papel distinto no processamento 

da matéria ao longo do seu transporte. Em regiões tropicais, os estuários, os 

manguezais e os recifes podem estar espacialmente acoplados, no entanto, 

cada um desses ecossistemas contribui do seu modo para o processamento da 

matéria durante a sua transferência do continente em direção ao mar.

1. Descreva os aspectos da fauna e da fl ora dos manguezais.

2. Em função da grande importância econômica dos manguezais, eles pas-

sam por um processo de degradação constante, principalmente em fun-

ção da ação humana. Dessa forma, quais as principais condições favorá-

veis que mantêm essa exploração dos manguezais?

Por causa da longa extensão da zona costeira brasileira e a grande variabilidade 

regional das suas características, podemos observar uma grande diversidade 

de ecossistemas e hábitats associados como, por exemplo, os estuários e rios 

de grande e médio porte, incluindo neste caso o rio Amazonas, que apresenta 

em sua foz os maiores manguezais do mundo e extensas planícies lamosas, 

que caracterizam a linha de costa da região norte do país.

A zona nordeste e leste do país apresenta especialmente ambientes formados 

por dunas, estuários de planícies costeiras com manguezais e também os 

recifes de corais.

Aprenda mais um pouco sobre 
os ecossistemas estuarinos e 

manguezais visitando os sites 
a seguir:

<http://www.maraberto.ufc.
br/estuario.htm>

<http://www.
portalsaofrancisco.com.br/
alfa/manguezais/natureza-

manguezais.php>
Você terá a oportunidade de 

ampliar os seus conhecimentos!
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Nas regiões Sudeste e Sul, podemos observar formações rochosas constituí-

das de granitos e porções formadas por depósitos de sedimentos que variam 

entre lama e areia, os quais abrigam estuários de rios de médio porte, baías 

estuarinas e lagunas costeiras. Nesta região, é possível observar a presença das 

ressurgências costeiras, que se manisfestam em maior intensidade na costa do 

Rio de Janeiro (Cabo Frio) e Santa Catarina (Cabo de Santa Marta).

Em geral, os sistemas costeiros apresentam diversos produtores primários, mas 

a maioria é dominada pela produção primária fi toplanctônica e também por 

macroalgas bentônicas e gramíneas (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009).

6.4  Produtividade nos 
ecossistemas marinhos

Como já foi visto, a produtividade dos oceanos está relacionada diretamente 

com a produção dos organismos fi toplanctônicos que, de modo geral, tende a 

aumentar nas regiões mais próximas à zona costeira, principalmente devido ao 

aumento da quantidade de material orgânico e inorgânico que são transporta-

dos das regiões continentais em direção ao ambiente marinho, passando pelos 

estuários. É importante ressaltar também o aumento da produtividade primária 

nas áreas de ressurgência, pois são regiões onde ocorre um aparecimento de 

águas no fundo dos oceanos, estas apresentam grande quantidade de material 

inorgânico (nutrientes), que será utilizado pelos organismos fi toplanctônicos, 

favorecendo o aumento da produtividade primária e, consequentemente, o 

aumento da produção pesqueira.

Na fi gura a seguir, você poderá observar as áreas de maior produtividade 

primária nos oceanos. As regiões que apresentam a cor vermelha são áreas de 

elevada produtividade, principalmente devido ao grande acúmulo de material 

orgânico e inorgânico como, por exemplo, a foz dos rios.
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Figura 6.3: Indicação das áreas mais produtivas no litoral brasileiro
Fonte: <http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=47773&op=all>. Acesso em: 15 jun. 2011.

As regiões mais produtivas da zona costeira brasileira são a Norte e Sudeste-

Sul. Tratando da região Norte, este fato se deve principalmente à existência de 

muitos rios na região amazônica, que são responsáveis pelo grande volume de 

material orgânico e inorgânico, ou seja, uma grande carga de nutrientes, que 

são transportados até as regiões estuarinas, chegando na zona costeira, servin-

do de alimento para os organismos produtores (fi toplâncton). Considerando 

a região Sudeste-Sul, este fato se deve pelo aporte de nutrientes da região 

estuarina do rio da Prata (Argentina), que são tranportados pela corrente das 

Malvinas (direção Sul-Norte), e também em função da formação das zonas 

de ressurgência na região dos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro. A 

região nordeste do país, por apresentar menor quantidade de rios, que atuam 

no transporte de matéria orgânica e inorgânica para o oceano Atlântico, tem 

como consequência os menores índices de produtividade.

Sendo assim, a biomassa de peixes, ou seja, a quantidade total de massa viva 

de pescado na região Norte e Sul é bastante similar, devido aos índices de 

produtividade das águas costeiras. No Sudeste, encontramos uma alta pro-

dução de sardinha e cavalinha, que são os produtos mais importantes para 

a economia pesqueira da região. Já na região Sul, encontramos a pescada, 

achovas e cavalinhas, como principais representantes de grande importância 

para o mercado pesqueiro (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009).
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Agora que você compreende o motivo da formação das zonas de maior pro-

dutividade marinha da zona costeira brasileira, pesquise quais os principais 

recursos pesqueiros que são capturados na região norte do país.

6.5 A pesca
Observando a grande produtividade do ambiente marinho costeiro brasileiro, 

temos desta forma um grande destaque para o desenvolvimento da pesca, 

que é uma atividade milenar e ainda hoje de considerável importância em todo 

o mundo, como fonte geradora de alimentos, emprego e renda para vários 

segmentos econômicos (LONGHURST; PAULY, 2007). Assim, outras atividades 

de forma indireta, especialmente no campo da comercialização do pescado, 

na confecção e na indústria de insumos básicos. Considerada uma indústria 

multibilionária, a pesca marítima é atualmente responsável por algo em torno 

de 16% da proteína animal de consumo direto pela humanidade, além de 

contribuir signifi cativamente para a produção de ração animal utilizada na 

pecuária e com óleo de peixe para tintas e fármacos. A pesca é uma das 

ocupações mais antigas desenvolvida pelo homem. 

No entanto, foi apenas a partir do fi nal do século passado, no processo da Re-

volução Industrial, que as condições tornaram-se maduras para sua expansão, 

especialmente no Atlântico e no Pacífi co Norte. Para tanto, algumas inovações 

técnicas foram decisivas para o seu avanço como, por exemplo, a introdução 

do motor a vapor, a utilização do casco de aço nas embarcações, assim como 

a utilização das redes de arrasto para ampliar a área de arrasto e biomassa de 

pescado (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009).

Observando que somente durante o último século, a pesca juntamente com 

outras áreas industriais, tiveram a oportunidade de implementar os processos 

de criação de novas ferramentas. Quais os principais impactos gerados na 

produção pesqueira do país a partir desta revolução industrial?

Resumo

Nesta aula, você conheceu a importância dos ecossistemas marinhos brasileiros. 

No decorrer da aula, você foi capaz de observar como está dividido fi sicamente 

o processo de transporte de matéria dos continentes até os oceanos, observou 

também as principais áreas, ou seja, de maior potencial pesqueiro, em função 

da maior produtividade. 

Aprenda mais um pouco sobre 
a pesca brasileira. Para isso, 
acesse os sites:
http://www.comciencia.br/
reportagens/litoral/lit08.shtml
<http://www.pescabrasil.com.
br>
Você terá a oportunidade 
ampliar os seus conhecimentos!
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Com os conceitos vistos nesta aula, realize a atividade seguinte para ampliar 

os seus conhecimentos, até a próxima aula!

Atividades de aprendizagem

1. Chegamos ao fi nal da aula, na qual você estudou sobre alguns ambien-

tes costeiros brasileiros e a importância da zona costeira para a pesca. 

Assim, você deverá acessar o link e construir um texto de no mínimo 

15 e no máximo 30 linhas sobre os desafi os, perspectivas e sustenta-

bilidade da pesca na região amazônica. <http://www.scielo.br/scielo.

php?pid=S0103-40142005000200010&script=sci_arttext>

2. Qual a importância do transporte de material orgânico e inorgânico para 

as regiões costeiras?

3. Referente ao que você aprendeu nesta aula, quais as regiões mais produ-

tivas na zona costeira brasileira e este fato se deve principalmente a quê?
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Aula 7 –  Elementos meteorológicos 
aplicados à pesca

Objetivos

Compreender a diferença entre tempo e clima.

Entender a estrutura de divisão da atmosfera terrestre.

Analisar os principais elementos meteorológicos.

7.1 Tempo e clima
Olá! Estamos iniciando a nossa sétima aula. Nela você vai compreender diversos 

conceitos sobre a meteorologia, ciência que estuda os fenômenos atmosféricos 

que possuem ligação direta com os nossos oceanos. Essa ciência trata de uma 

prática muito antiga que obteve um grande avanço tecnológico nas últimas 

décadas com o desenvolvimento de radares mais precisos, computadores e 

softwares mais sofi sticados e potentes, além dos avanços tecnológicos dos 

satélites. Assim, veremos algumas variáveis, como temperatura, umidade, pre-

cipitação, índice de radiação e outros parâmetros relacionados com o controle 

do tempo e do clima, aplicados também à pesca (BISCARO, 2007).

Por falar em clima e tempo, você sabe qual a diferença entre eles?

O estudo do clima de uma determinada região é feito com base em análises 

estatísticas dos dados observados pela meteorologia, sendo contabilizadas, por 

exemplo: as médias, as correlações, frequências e distribuições, considerando 

fundamentalmente o período, ou seja, uma escala de tempo de, no mínimo, 

uma década.

Para isso, fazemos os seguintes questionamentos:

1. Qual é a temperatura média, máxima e mínima no município de Belém 

(PA), durante o mês de novembro? 
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2. Quanto chove, em média, anualmente nessa região? 

3. Existem períodos secos e úmidos defi nidos?

Essas perguntas só podem ser respondidas com mais precisão se forem basea-

das em uma série de observações no decorrer de vários anos, sendo necessários 

pelo menos dez anos para se obter informações bastante confi áveis. Isso se 

deve às pequenas variações que ocorrem de um ano para o outro, que são 

normais e devem ser levadas em consideração no estudo do clima de uma 

localidade (BISCARO, 2007).

Agora que você compreende o signifi cado de clima, vamos às diferenças com 

o termo tempo: 

1. TEMPO - é como se apresenta a atmosfera em um determinado instante 

e local. Por exemplo: hoje, no município de Belém (PA), o dia está chu-

voso e frio.

2. CLIMA - é o comportamento observado na atmosfera no decorrer de 

vários anos. Por exemplo: o clima no município de Itaituba (PA) é consi-

derado como quente e úmido, com temperatura média de 27°C.

A distribuição dos valores de temperatura (grau de agitação das moléculas em 

função da incidência de raios solares) na superfície terrestre e na superfície 

dos oceanos depende diretamente do ângulo de incidência dos raios solares 

e também de sua intensidade. 

Assim, para regiões próximas à linha do Equador, podemos observar tempera-

turas relativamente mais altas em relação às temperaturas das regiões próximas 

aos polos. Como você pode observar na Figura 7.1, temos nas regiões mais 

próximas ao Equador uma temperatura da superfície do mar (TSM) média entre 

26 e 28°C, diferente das regiões que estão mais próximas aos polos, onde 

podemos encontrar temperaturas próximas de 0°C durante o mês de junho.

Para melhorar o seu 
conhecimento e descobrir como 

estará o tempo em alguma 
cidade do seu interesse, acesse 

os sites a seguir.
<http://www.climatempo.

com.br/>
<http://www.cptec.inpe.br/>

Nesses links, você poderá 
procurar pela cidade que 

desejar e verifi car suas 
condições do tempo em 

diferentes dias.
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Figura 7.1: Temperatura da superfície do mar durante o mês de junho de 2010.
Fonte: Adaptado de <http://www.tempoagora.com.br/mclimaticas.html/>. Acesso em: 15 jun. 2011.

Grande parte dos fenômenos atmosféricos ocorre em uma região chamada 

troposfera, por isso vamos aprender um pouco sobre a divisão da nossa atmos-

fera e, principalmente, o que ela representa para o nosso planeta.

7.2 Atmosfera terrestre e sua composição
A atmosfera terrestre é uma camada gasosa que envolve a Terra e está presa 

devido à ação da gravidade do nosso planeta. Possui uma espessura máxima 

de cerca de 100 km de altitude. 

Cerca de 50% da massa da atmosfera está concentrada nos primeiros 5 km de 

altitude e 95% de sua massa total está entre os 20 primeiros quilômetros. Para 

facilitar o seu estudo, vamos dividir a atmosfera em camadas, com o objetivo 

de melhorar também sua compreensão.
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Normalmente, os meteorologistas utilizam como critério para dividir a atmos-

fera um parâmetro que já conhecemos, chamado temperatura, que sofre 

variações de acordo com as diferentes altitudes, podendo dividi-la em quatro 

partes: a) troposfera; b) estratosfera; c) mesosfera; d) termosfera. Como você 

pode observar na fi gura a seguir, a divisão da atmosfera ocorre de acordo com 

a altitude e os valores de temperatura em °C a partir da superfície.

Figura 7.2: Divisão da atmosfera terrestre em camadas.
Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-atmosfera/atmosfera-1.php>. Acesso em: 16 jun. 
2011.

A atmosfera, representada na fi gura anterior, possui uma grande quantidade 

de gases, tendo como principais constituintes o nitrogênio, oxigênio, argônio, 

dióxido de carbono e o vapor d’água, como mostra a Tabela 7.1. Outros gases 

também ocorrem em pequenas concentrações, como o neônio, criptônio, 

hélio, metano e o hidrogênio, que possuem uma importância secundária sob 

o ponto de vista meteorológico (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).
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Tabela 7.1: Composição da atmosfera com base em seis gases principais

Constituintes Porcentagem de composição

Nitrogênio (N) 78%

Oxigênio (O2) 21%

Argônio (Ar) 0,9%

Dióxido de Carbono (CO2) 0,03%

Neônio (Ne) 0,0018%

Hélio (He)                                                                                       0,00052%

Fonte: Adaptado de Verejão Silva (2001).

Quando se estuda a atmosfera sob o ponto de vista ambiental, devemos dar 

bastante atenção ao oxigênio (21%), camada de ozônio, vapor d’água e dióxi-

do de carbono (0,03%), pois esses elementos estão relacionados diretamente 

com a manutenção da vida em nosso planeta.

O oxigênio, em especial, é liberado durante os processos fotossintéticos e 

apresenta uma importância fundamental para a evolução dos seres vivos, como 

plantas e animais. A elevação da concentração desse gás em nossa atmosfera 

deu origem à chamada camada de ozônio (O3), que atua como um protetor 

efetivo contra a incidência da radiação ultravioleta (UV), atuando como prote-

tor da vida na Terra (MILLER JUNIOR, 2006).

O vapor d’água, que é encontrado em maiores concentrações nas regiões 

mais próximas à superfície terrestre, também exerce um papel importante 

em nossa atmosfera. Sua quantidade varia de acordo com os valores de 

temperatura da superfície e também de acordo com as diferentes latitudes 

do planeta. 

Dessa forma, nas regiões tropicais, onde as temperaturas são relativamente 

mais altas, encontramos um clima quente e úmido, contendo grandes quan-

tidades de vapor d’água, enquanto que em regiões polares e frias, a atmos-

fera é mais seca, apresentando menos vapor, o qual possui uma propriedade 

bastante importante, pois atua na absorção de energia (em forma de calor), 

desempenhando um papel fundamental no equilíbrio energético da atmosfera 

e também no balanço de calor e distribuição de temperatura (MARIN; ASSAD; 

PILAU, 2008).

O dióxido de carbono é uma molécula que resulta da respiração aeróbica dos 

seres vivos, da queima de combustíveis fósseis e das queimadas agrícolas e 

Para ampliar os seus 
conhecimentos sobre a 
atmosfera e a formação da 
camada de ozônio no planeta 
Terra, acesse os sites a seguir.
<http://www.
portalsaofrancisco.com.br/
alfa/meio-ambiente-atmosfera/
atmosfera-1.php>
<http://www.wwf.org.br/
informacoes/questoes_
ambientais/camada_ozonio/>
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fl orestais. Esse gás exerce um papel fundamental no Efeito Estufa da Terra, 

atuando como um forte absorvedor da radiação chamada infravermelho. 

Durante o último século, ocorreu um aumento contínuo desse gás em nossa 

atmosfera, principalmente em função do avanço dos processos de industriali-

zação e aumento da utilização de combustíveis fósseis. A respeito do dióxido 

de carbono, em função do aumento das concentrações desse gás na atmosfera 

terrestre, pode-se afi rmar que os oceanos são seus principais sumidouros (ab-

sorvedores), além das fl orestas tropicais, por meio dos processos fotossintéticos.

Para saber mais sobre a fotossíntese, acesse:

<http://www.infoescola.com/biologia/fotossintese/>

Agora que você pôde observar a importância do vapor d’água e do CO2 para 

a atmosfera terrestre, procure descobrir o que é o Efeito Estufa e qual sua 

importância para a existência dos seres vivos em nosso planeta.

7.3 Estações do ano
A radiação solar é o principal fator para manutenção da vida na Terra, de-

sencadeando todos os demais processos que ocorrem na crosta terrestre e 

na atmosfera. Ela é a fonte principal de energia para o aquecimento e para a 

dinâmica dos ecossistemas terrestres nos diferentes níveis trófi cos. Como fonte 

de energia para manutenção do equilíbrio energético da Terra e da vida nos 

ecossistemas, a radiação solar tem relação com os processos fundamentais 

de aquecimento do ambiente, evaporação, transpiração e fotossíntese, além 

de defi nir e controlar também as estações do ano, que estão relacionadas 

diretamente com a radiação e com o movimento de translação da Terra ao 

redor do Sol (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).

A Terra e os demais planetas do sistema solar giram em torno do Sol. O mo-

vimento de translação da Terra apresenta a forma de uma elipse (Figura 7.3). 

A Terra gasta 365 dias, seis horas e nove minutos para percorrer todo esse 

percurso, através do qual podemos observar a formação das quatro estações 

(primavera, verão, outono e inverno). Além da translação, a Terra apresenta 

um movimento em torno do seu próprio eixo chamado de rotação, cuja dura-

ção é de, aproximadamente, 24 horas. Esse movimento é o responsável pela 

ocorrência dos dias e das noites e sempre ocorre na mesma direção, de oeste 

para leste (BISCARO, 2007).

VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o



S

N

S

N

S

N

S

N

Terra Sol

S

23027'
N

Dia

N

S

NoiteSol Raios solares

e-Tec BrasilAula 7 – Elementos meteorológicos aplicados à pesca 107

Figura 7.3: Movimento de translação da Terra em torno do Sol.
Fonte: Adaptado de Biscaro (2007).

O movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, sempre com 

a mesma velocidade, demora, aproximadamente, 24 horas para dar uma volta 

completa. Assim, podemos perceber esse movimento quando olhamos para 

o céu e vemos o Sol nascer de um lado, subir ao alto do céu e se pôr do lado 

oposto. É esse movimento, aliado à divisão em um hemisfério iluminado e 

outro não iluminado, que determina a formação dos dias e das noites, como 

você pode ver na fi gura a seguir.  

Figura 7.4:  Formação do dia e da noite na Terra em relação ao movimento de rotação 
do planeta em torno do seu próprio eixo

Fonte: Adaptado de Biscaro (2007).
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A distância Terra-Sol (d) é de, aproximadamente, 1,5 x 108 km. Já a órbita 

elíptica do movimento de translação da Terra sofre uma variação de 1,471 x 

108 km durante o mês de janeiro a 1,521 x 108 km em julho (MARIN et al., 

2008). Assim, as estações do ano são produzidas a partir do movimento de 

translação ao longo dessa órbita. Em função do movimento de translação e 

da inclinação do seu eixo orbital (23°27’), a Terra assume posições diferentes 

em relação à incidência de energia radiante nos hemisférios sul e norte. Com 

base nesse movimento circular, vamos adotar algumas posições referenciais, 

conhecidas como efemérides, sempre associadas ao início das estações do ano 

(MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).

Chamamos de declinação solar (δ) o ângulo formado entre a linha imaginária 

que une o centro do planeta Terra (na linha do Equador) ao centro do Sol. Ela 

varia de 23° 27’ a -23° 27’. Quando a declinação atinge os valores máximos, 

recebe o nome de solstício (BISCARO, 2007).

Figura 7.5:  Solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte 
(δ = 23°27’) ocorrendo em 22 de junho

Fonte: Adaptado de Biscaro (2007).
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Figura 7.6:  Solstício de inverno no hemisfério norte e de verão no hemisfério sul 
(δ = -23°27’) ocorrendo em 22 de dezembro

Fonte: Adaptado de Biscaro (2007).

Quando não há declinação (δ=0°), ou seja, quando o Sol se encontra exata-

mente sobre a linha do Equador, damos o nome de Equinócio.

Figura 7.7:  Equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul 
δ = 0°) ocorrendo em 22 de março e equinócio de primavera no hemisfério 
sul e de outono no hemisfério norte (δ = 0°) ocorrendo em 22 de setembro.

Fonte: Adaptado de Biscaro (2007).
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Você sabia que é possível calcular a declinação solar em graus, para uma 

determinada data, utilizando-se a seguinte equação?

δ = 23,45 x sen [(360/365) x (dia juliano – 80)]

Sendo que o dia juliano corresponde ao número de dias transcorridos desde 

o dia primeiro de janeiro do ano que se deseja determinar a declinação solar.

Supondo que estivéssemos no dia 30 de janeiro de 2011, calcule o valor da 

declinação solar em graus para essa data.

Sendo assim, de acordo com o movimento de translação (Terra em torno do Sol), 

pelo qual podemos observar os momentos em que a Terra encontra-se próxima 

ao Sol (periélio) e os momentos em que a Terra encontra-se distante do Sol (afélio), 

defi nimos as estações do ano, como você pode observar na Figura 7.8.

Figura 7.8: Observação das estações do ano
Fonte: Adaptado de  <http://1.bp.blogspot.com/_cm0UiTLm0n8/Tcb27ldACHI/AAAAAAAAAS4/wFPB4G6hnsU/estaco-
es_do_ano.gif>. Acesso em: 16 jun. 2011.

O clima da Terra compreende, dessa forma, um padrão de diversos elementos 

atmosféricos e elementos meteorológicos, como temperatura, precipitação, 

vento, umidade e pressão do ar, que estão sempre interagindo em função 

da incidência da radiação solar sobre a superfície terrestre, gerando alguns 

fenômenos, como frentes frias, tempestades e furacões. 

Os fatores climáticos, que são elementos capazes de infl uenciar diretamente 

as características do clima da Terra, são:
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1. Órbita da Terra

2. Pressão atmosférica

3. Latitude

4. Altitude

5. Condições marítimas

6. Relevo

7. Vegetação

Assim, a partir de agora, vamos estudar alguns dos principais elementos me-

teorológicos de grande relevância para as condições do tempo e do clima.

7.4 Elementos meteorológicos
Vamos agora compreender os elementos meteorológicos, que são assim cha-

mados devido à infl uência nas condições do tempo e do clima na Terra. Esse 

assunto é de grande relevância para que você entenda por que ocorrem as 

mudanças na vazão dos estuários, as consequentes alterações que isso acarreta 

para a produtividade da zona costeira, que por sua vez interfere diretamente 

na produção pesqueira.

7.4.1 Umidade do ar
É o termo utilizado para descrever a quantidade de vapor d’água contido na 

atmosfera terrestre, sem fazer referência a outros estados da água, seja nas 

formas líquida, sólida ou gasosa. Esse vapor d’água, presente na atmosfera, 

provém da superfície terrestre e dos oceanos através dos processos de trans-

piração e evaporação. Dessa forma, a maior parte do vapor encontrado na 

atmosfera encontra-se na região entre o nível do mar até 2.000 m de altitude 

(MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).

Na fi gura a seguir, podemos observar as zonas de maior quantidade de vapor 

d’água, que estão localizadas principalmente nas regiões próximas à linha do 

Equador (região mais central da Terra), devido à maior incidência de raios sola-

res, que atuam no aquecimento das águas e, consequentemente, favorecendo 

o processo de evaporação da água.
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Figura 7.9:  Quantidade de vapor d’água. Observe que as maiores quantidades estão 
próximas da região equatorial (área marcada)

Fonte: <http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MYDAL2_M_SKY_WV#>. Acesso em: 15 jun. 2011.

A importância do vapor d’água está relacionada principalmente à formação 

das chuvas, à absorção da radiação e à regulação térmica dos ecossistemas, 

exercendo assim um papel fundamental no transporte de energia em forma 

de calor. Logo, os processos de evaporação e condensação da água envolvem 

grandes quantidades energéticas e o transporte da água em seus diferentes 

estados implica na redistribuição da energia entre as diferentes regiões da Terra 

(MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).

Agora que você já sabe o que é vapor d’água, responda: Qual a relação desse 

vapor com a quantidade de chuvas que ocorrem na região amazônica?

A determinação da umidade relativa do ar é realizada por meio de aparelhos 

específi cos, como higrômetro, psicrômetro e higrógrafo, como você pode ver 

na fi gura a seguir.

Figura 7.10: Higrógrafo
Fonte: Biscaro (2007).
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7.4.2 Chuva
A chuva é considerada um fenômeno meteorológico que consiste basicamente 

na precipitação de gotículas de água (líquida) sobre a superfície terrestre. Esse 

fenômeno tem grande importância no ciclo hidrológico (ciclo da água) para a 

renovação do recurso hídrico em rios, lagos e oceanos.

O vapor d’água proveniente dos processos de evaporação e transpiração eleva-

se na atmosfera formando as nuvens (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008). À medida 

que as gotículas que formam as nuvens se agregam, formam gotas maiores até 

desencadear o processo de precipitação, que depende também da quantidade 

de energia (radiação solar), gerando as chuvas. 

Como você pode observar na Figura 7.11, os maiores índices de chuva também 

se concentram próximos à linha do Equador, devido às maiores quantidades 

de vapor d’água na atmosfera.

A água contida na Terra está 
distribuída em três reservatórios 
principais: oceanos, continentes 
e atmosfera, além das rochas. 
Essa água passa por um ciclo, 
o qual chamamos de ciclo 
hidrológico, que é impulsionado 
pela radiação eletromagnética 
proveniente do Sol.

Figura 7.11: Quantidade de chuvas.
Fonte: Adaptado de <http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=TRMM_3B43M>. Acesso em: 15 jun. 2011.

O equipamento básico de medida da quantidade de chuvas é o pluviômetro ou 

pluviógrafo (Figura 7.13), que consiste em um recipiente simples para coleta 

e armazenamento da precipitação (chuva), que apresenta uma área de preci-

pitação conhecida, ou seja, uma área em m2 para que saibamos o quanto de 

água precipitou nessa área, como você pode ver na fi gura a seguir.
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Figura 7.12: Representação da espessura da camada de água
Fonte: Biscaro (2007).

Na fi gura abaixo, você poderá observar os equipamentos utilizados para medir 

a quantidade de chuvas em uma região, tendo como resultado os índices 

pluviométricos.

Figura 7.13: (a) Pluviômetro; (b) Pluviógrafo.
Fonte: Biscaro (2007).

Existem dois fenômenos de grande relevância que interferem no índice de 

chuvas e alterações no tempo e no clima na Terra, os quais chamamos de El 
Niño e La Niña. 

El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico correspondente a um aqueci-

mento anormal das águas do oceano Pacífi co Equatorial, com enfraquecimento 
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dos ventos alísios e diminuição das águas mais frias que afl oram próximas à 

costa oeste da América do Sul. 

La Niña, ao contrário, representa um fenômeno oceânico-atmosférico carac-

terizado pelo resfriamento anormal nas águas superfi ciais do referido oceano 

e a intensifi cação dos ventos alísios, resultando em águas adjacentes à costa 

oeste da América do Sul mais frias, devido à intensifi cação do movimento de 

ressurgência (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).

No Brasil, os impactos desses dois fenômenos atmosféricos-oceânicos são 

observados nas regiões Sul, Norte e Nordeste. As regiões Sudeste e Centro-

-Oeste são climaticamente pouco infl uenciadas. Durante o período de El Niño, 

podemos observar um aumento no volume de chuvas do Rio Grande do Sul ao 

Paraná, favorecendo o aumento da vazão dos estuários nessa região (MARIN; 

ASSAD; PILAU, 2008). Por outro lado, nos estados das regiões Norte e Nordes-

te, ocorrem eventos de seca, causando a diminuição das chuvas e diminuição 

da vazão dos estuários, como você pode observar na Figura 7.14.

Figura 7.14: Período de El Niño
Fonte: <http://www.geomundo.com.br/meio-ambiente-40126.htm>. Acesso em: 15 jun. 2011.

Qual a relação dos fenômenos El Niño e La Niña com a produtividade do 

estuário amazônico?
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7.4.3 Vento
O vento é um elemento meteorológico caracterizado pela direção e pela velo-

cidade. Sendo assim, o vento é o movimento das massas de ar, as quais podem 

apresentar deslocamento horizontal e vertical, sendo chamadas correntes 

ascendentes e descendentes. Tanto a velocidade como a direção do vento são 

grandezas instantâneas e pontuais, com grande variação espaço-temporal. O 

transporte de calor associado aos deslocamentos horizontais é chamado de 

advecção, em oposição à convecção promovida pelos movimentos verticais 

(MARIN; ASSAD; PILAU, 2008). Na fi gura a seguir, você pode visualizar o mo-

delo idealizado para a circulação dos ventos na atmosfera terrestre.

Figura 7.15: Circulação global dos ventos
Fonte: <http://fi sica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap8/cap8-1.html>. Acesso em: 15 jun. 2011.

O que são ventos alísios e qual a sua importância para os índices pluviométricos 

na região amazônica?

7.4.4 Calor e temperatura
O calor é defi nido como a energia cinética total dos átomos, enquanto que 

a temperatura é a medida da energia cinética, ou seja, o grau de agitação 

das moléculas individuais (átomos). Existem basicamente três escalas para a 

temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas são medidas por meio 

de um instrumento que conhecemos como termômetro (Figura 7.16).
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Figura 7.16: Termômetro
Fonte: <http://loucospelocalcio.com/2010/09/27/termometro-do-futebol-europeu-2/>. Acesso em: 15 jun. 2011.

Assim, a temperatura do ar pode variar de acordo com alguns fatores, tais 

como: radiação, aquecimento diferencial das massas da Terra e da água, cor-

rentes oceânicas (Figura 7.17), altitude e posição geográfi ca. Dessa forma, a 

distribuição de temperatura em nosso planeta será sempre desigual, tendo que 

observar principalmente a localização geográfi ca, que tem relação direta com 

a incidência dos raios solares.

Figura 7.17:  Circulação oceânica – seta vermelha indica águas quentes e seta azul 
indica águas frias

Fonte: Adaptado de <http://fi sica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/>. Acesso em: 16 jun. 2011.
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Observando a fi gura anterior, como as correntes oceânicas podem interferir na 

distribuição de calor na Terra e nos valores de temperatura em uma zona costeira?

Resumo

Nesta aula, você estudou os elementos meteorológicos e sua relação com o 

tempo e o clima na Terra. Além disso, você teve a oportunidade de observar, 

também, a relação dos índices pluviométricos com a produtividade primária 

nas regiões estuarinas, que por sua vez interferem diretamente na produção 

pesqueira, como você já deve saber.

Atividades de aprendizagem

1. Qual a diferença entre clima e tempo?

2. Quais são os principais fatores meteorológicos e seus respectivos conceitos?

3. Qual a composição da atmosfera terrestre?

4. Qual o efeito do dióxido de carbono na atmosfera terrestre e sua relação 

com o efeito estufa?

5. Em sua opinião, qual o impacto das mudanças climáticas globais na ati-

vidade pesqueira?
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Aula 8 –  Efeito das mudanças 
climáticas nos oceanos

Objetivos

Compreender os principais fatores que controlam o clima da Terra.

Entender os efeitos das alterações do clima nos oceanos.

Analisar os efeitos climáticos sobre a produtividade pesqueira.

Conhecer os mecanismos de controle das mudanças climáticas.

8.1 Mudanças climáticas globais
Olá! Estamos iniciando mais uma aula com mais conceitos e informações atuais. 

Nesta aula, você vai compreender diversos conceitos sobre as mudanças cli-

máticas e seus efeitos no ambiente marinho, assim como os mecanismos que 

são utilizados atualmente para amortecer essas mudanças no ambiente. Como 

você compreendeu na aula anterior (Elementos Meteorológicos Aplicados à 

Pesca – Aula 7), o clima é uma representação média das condições meteoro-

lógicas de uma determinada região (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008). 

Durante toda a existência da Terra (4,5 bilhões de anos), ela passou por di-

ferentes períodos relativamente mais quentes e outros mais frios, que foram 

consequência de causas naturais, como a movimentação das placas tectônicas, 

atividades vulcânicas, tempestades solares e alterações orbitais do planeta, ou 

seja, mudanças na rotação da Terra, afastamento ou aproximação do Sol e até 

mesmo inclinação do eixo terrestre. 

Atualmente, causas humanas também são consideradas como responsáveis 

pelas alterações climáticas, como a modifi cação da composição atmosférica 

decorrente do aumento da emissão de gases nos processos industriais e utili-

zação de automóveis.

Os estudos climáticos e as medições de temperatura feitas em estações meteoro-

lógicas em todo o globo terrestre iniciaram a partir de 1860, as quais indicam um 
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aumento médio da temperatura da atmosfera terrestre de 0,6ºC durante o século 

XX (IPCC, 2001), devendo considerar dois períodos de maiores aumentos, que 

foram de 1910 a 1945 e 1976 a 2000, como você pode observar na fi gura a seguir.

Figura 8.1: Gráfi co de aumento da temperatura da Terra durante o último século
Fonte: <http://www.planetseed.com/pt-br/node/15834>. Acesso em: 18 ago. 2011.

Outras evidências do aquecimento do planeta são as variações da cobertura 

de neve nas regiões montanhosas, que tem apresentado uma retração, como 

você pode observar na Figura 8.2. Além disso, podemos observar também 

o aumento do nível dos mares e o aumento da quantidade de chuvas e da 

cobertura de nuvens. 

Figura 8.2:  Vista do Glaciar Upsala, Argentina de 1928 e 2004. Apresentando o der-
retimento da geleira.

Fonte: <http://altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=1280>. Acesso em 18 ago. 2011.
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Durante o último século 
algumas montanhas foram 
registradas apresentando um 
grande derretimento, para 
observar essas imagens, você 
pode acessar o site indicado:
<http://altamontanha.com/
colunas.asp?NewsID=1280>

Você pode continuar aprendendo 
mais visitando o site indicado:
<http://www.mudancasclimaticas.
andi.org.br/>
Nesse, você terá a oportunidade 
de encontrar alguns conceitos, 
causas, impactos e soluções das 
mudanças climáticas no ambiente e 
na sociedade.

A camada de ozônio, formada 
por moléculas de três átomos de 
oxigênio, ocorre naturalmente na 
atmosfera da Terra, rodeando o 
planeta em uma altitude ao redor 
de 20 a 40 km. Para investigar um 
pouco mais sobre a camada de 
ozônio, você pode acessar o site:
<http://www.colegioweb.com.br/
aquecimento/camada-de-ozonio1.
html>
Aproveite!
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Alguns dados científi cos revelam que ocorreu uma diminuição de aproxima-

damente 10% na área coberta por neve na Terra, desde os anos de 1960. A 

área da cobertura de gelo no Hemisfério Norte, na primavera e verão também 

diminuiu em cerca de 10 a 15% desde 1950, ocorrendo, além disso, uma 

retração das montanhas geladas em regiões não polares durante todo o século 

XX (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008).

O clima da Terra passou a apresentar algumas modifi cações a partir da Revo-

lução Industrial, devido ao crescimento populacional, alto consumo energé-

tico e também do aumento da emissão de dióxido de carbono (CO2) para a 

atmosfera, em função da utilização de combustíveis fósseis (petróleo), como 

efeito do crescente aumento populacional, que passou de 1 bilhão para mais 

de 7 bilhões de pessoas em duzentos anos, ocorrendo assim, um aumento das 

atividades industriais para atender à demanda dessa população.

Agora que você absorveu algumas informações sobre as mudanças do clima 

da Terra, em sua opinião, como o homem pode provocar essas alterações?

8.2 Mudanças atmosféricas
Os oceanos naturalmente junto com a atmosfera terrestre são extensões um do 

outro, logo como as atividades humanas estão alterando a composição química 

da atmosfera, diretamente o homem também está interferindo nos oceanos. 

Dessa forma, os poluentes que são lançados no ar, em função das atividades indus-

triais, podem gerar consequências também nos oceanos, afetando a sobrevivência 

dos organismos marinhos e até mesmo terrestres. Entre as principais problemáticas 

vividas durante o último século no planeta Terra, está a diminuição da camada de 

ozônio e o que conhecemos como aquecimento global.

Os produtos químicos sintéticos aparentemente inofensivos lançados na atmosfera 

– principalmente os clorofl uorcarbonos (CFC), que são utilizados em produtos 

de limpeza, refrigerantes, fl uidos de combate a incêndios, sprays e espumas de 

isolamento – são convertidos pela energia solar em compostos que atacam e 

diminuem parcialmente o ozônio atmosférico terrestre (GARRISON, 2009). 

O declínio da camada de ozônio tem preocupado alguns cientistas, pois essa 

camada é responsável por interceptar parte da radiação ultravioleta de alta 

energia que provém do Sol, podendo causar sérios danos nos organismos ter-

restres e aquáticos. Mesmo o plâncton nos primeiros 2 metros de profundidade 
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do oceano seria afetado; pesquisas recentes, de fato, indicam um decréscimo 

na produtividade primária de fi toplâncton nas águas costeiras ao redor da 

Antártica, o que poderia eventualmente se estender para outras regiões do 

planeta, afetando a produtividade pesqueira.

O aquecimento da atmosfera terrestre e da superfície está relacionado com o 

que chamamos de efeito estufa, em função da existência de uma camada de 

gases que cobre todo o planeta Terra, assim a energia proveniente do Sol, que 

incide sobre a superfície terrestre é absorvida e transformada em calor, que é 

absorvido e confi nado pelos gases, causando, dessa forma, uma elevação na 

temperatura superfi cial, como você pode observar na fi gura a seguir.

Em 1997, biólogos que 
trabalhavam na Estação 
de Pesquisa Palmer dos 

Estados Unidos, na Antártica, 
confi rmaram o dano letal 
da radiação ultravioleta a 

embriões de estrela-do-mar 
nas proximidades da superfície 
do oceano. Para ampliar o seu 

conhecimento acesse o site: 
<http://alunoca.io.usp.

br/~drvieira/disciplinas/iob127/
seminario4.pdf>

Aproveite!

Figura 8.3: Efeito estufa na atmosfera terrestre
Fonte: <http://mundoeducacao.uol.com.br/geografi a/efeito-estufa.htm>. Acesso em: 7 nov. 2011.

Esse efeito é necessário para a vida, sem ele a temperatura média atmosfé-

rica da Terra seria cerca de -18°C. Sendo assim, a Terra é mantida aquecida 

pelos gases naturais do efeito estufa. As fontes desses gases são os processos 

vulcânicos e geotérmicos, a decomposição e a queima de matéria orgânica, 

a respiração e outras fontes biológicas. Contrariamente, a remoção desses 

gases, por meio dos processos fotossintéticos e absorção pela água do mar 

tem evitado o superaquecimento do planeta (GARRISON, 2009).

No entanto, a demanda humana por energia para aumentar o crescimento 

industrial, especialmente desde o início da Revolução Industrial, injetou quan-

tidades de dióxido de carbono, proveniente de processos artifi ciais de queima 

de combustíveis fósseis, na atmosfera. O dióxido de carbono é produzido 
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atualmente a uma velocidade muito superior à capacidade de absorção pelos 

oceanos, como você pode observar a seguir (Figura 8.4). A imagem nos mostra 

que ocorreu durante o último século um grande aumento das concentrações 

desse gás na atmosfera terrestre.

Figura 8.4: Aumento da concentração de CO2 na atmosfera terrestre
Fonte: <http://www.apolo11.com/relogiocarbonico.php>. Acesso em: 7 nov. 2011.

Você já sabe que o dióxido de carbono (CO2) é um gás estufa. Agora, faça uma 

pesquisa e busque quais são os principais gases estufa presentes na atmosfera 

terrestre?

O aumento da concentração dos gases estufa, especialmente o dióxido de carbo-

no, está diretamente relacionado com o aumento da temperatura na atmosfera 

terrestre, o que eventualmente vem intensifi cando o aumento do efeito estufa, 

que tem provocado não somente o aquecimento da atmosfera, mas também dos 

oceanos e gerado, além disso, o derretimento das calotas polares.

Em função do aumento das temperaturas globais, que tem provocado também 

o aumento das temperaturas das águas, principalmente oceânicas, podemos 

notar que durante os últimos anos ocorreu uma expansão das águas, gerando 

um aumento do nível do mar em aproximadamente 1,8 mm/ano. Imagine o 

efeito de uma elevação signifi cativa do nível do mar para portos, cidades e 

regiões costeiras, onde um terço da população mundial vive atualmente.

Considerando o aquecimento das águas oceânicas e a diminuição dos ventos, 

que são responsáveis também pelo transporte de substâncias como alguns mi-

cronutrientes (Ferro) necessários para o metabolismo do fi toplâncton, isso tem 

contribuído parcialmente para a redução da produtividade nos oceanos duran-
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te os últimos 20 anos: cerca de 9% no Pacífi co Norte e, de aproximadamente, 

7% no Atlântico Norte. A diminuição do fi toplâncton signifi ca alterações nos 

ecossistemas oceânicos, pois esses organismos são a base da cadeia alimentar 

marinha. Além disso, esse aquecimento pode alterar a dinâmica e a direção 

das correntes marinhas.

Alterações na composição química da atmosfera podem infl uenciar o clima 

global, a temperatura do oceano e o nível do mar. Os especialistas estimam que 

pelo menos metade do aquecimento global recente é antropogênico (causado 

pela ação do ser humano).

Para conter o avanço dessas mudanças, algumas ações podem ser tomadas 

como, por exemplo, a diminuição da utilização de combustíveis fósseis – uti-

lizando usinas movidas a vento, movidas por correntes de maré e marinhas. 

Dessa forma, para modifi car este cenário, sem dúvida, a saída está na educação 

e na ação racional.

Como estamos falando do impacto das mudanças climáticas na Terra, em 

função da utilização de combustíveis fósseis, cite e caracterize três tipos de 

energias renováveis?

8.3 A energia distribuída pelos oceanos
A meteorologia, e por extensão todo o clima da Terra, resultam fundamen-

talmente da redistribuição de calor pela superfície do planeta. Dessa forma, a 

principal fonte dessa energia é o Sol. A energia solar chega à Terra sob a forma 

de ondas curtas. Parte dela é refl etida de volta para o espaço, mas uma outra 

porção é reemitida pela superfície em comprimento de ondas um pouco mais 

longa, sendo redistribuída, em forma de calor, pela atmosfera e oceanos. 

Devido à alta densidade e ao “calor específi co” da água do mar (quantidade 

de calor que a substância tem de absorver ou perder para que sua temperatura 

varie em 1°C), os oceanos têm a capacidade de armazenar e transportar grandes 

quantidades de calor. Esse calor armazenado é redistribuído por meio das correntes 

marinhas, que amenizam o clima nas latitudes mais altas (WAINER et al, 2009).

Assim, como os oceanos representam cerca de 75% da superfície terrestre, 

estes são os responsáveis pela redistribuição de calor através da circulação 

das correntes marinhas, como você pode observar na Figura 8.5. Logo, o 

excesso de energia térmica na região tropical é transportado para as frias 
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regiões polares. Neste contexto, os oceanos são, portanto, responsáveis pela 

moderação do clima no planeta. E alterações na circulação oceânica causadas 

pelo aquecimento global podem resultar em mudanças climáticas ainda mais 

intensas (WAINER et al, 2009).

Figura 8.5: Circulação termoalina e a distribuição de calor na Terra
Fonte: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/correntes-oceanicas3.htm>. Acesso em: 7 nov. 2011.

8.4 Impactos na zona costeira
No Brasil, o aumento do nível do mar em alguns milímetros por ano, em 

função do aquecimento global, causando mudanças climáticas, mesmo que 

não cause inundações signifi cativas, teria efeitos graves, pois a perda de terras 

costeiras em áreas baixas pode rapidamente deslocar ou destruir ecossistemas 

como lagoas, lagunas e manguezais. No caso dos manguezais, principalmente, 

por serem considerados como locais de reprodução de espécies e zonas de 

alimentação poderiam impactar diretamente o desenvolvimento da pesca, pois 

a destruição dessas áreas afetaria a base da cadeia alimentar na zona costeira.

Mesmo havendo locais em que, devido aos processos geomorfológicos costei-

ros, os mangues estão crescendo para dentro do continente – o que poderia 

compensar os efeitos de elevação do nível do mar, a destruição ocorreria pelo 
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fato de a maioria das áreas já está ocupada por construções e barreiras, impe-

dindo a adaptação dos ecossistemas e organismos marinhos.

Na fi gura a seguir, você pode observar o resultado do aumento do nível do 

mar na zona costeira, invadindo porções que estão próximas à zona litorânea.

Figura 8.6: Avanço do nível do mar na região costeira dos EUA
Fonte: Foto de  Gary Braassch . Disponível em <http://eco4u.wordpress.com/2011/04/20/elevacao-do-nivel-do-mar-

-medicoes-e-consequencias-no-brasil-e-no-mundo/attachment/4/>. Acesso em: 7 nov. 2011.

8.5  Efeitos do degelo em 
função do aquecimento global 

Como foi abordado na Aula 5 a circulação termoalina é responsável pelo 

movimento das massas de água no oceano profundo. Essas massas de água, 

que são formadas pela interação entre o ar e o gelo marinho, são as princi-

pais responsáveis pelo contato do oceano profundo com a atmosfera e pela 

manutenção de 75% das águas oceânicas a temperaturas abaixo de 4°C, 

contribuindo decisivamente para o equilíbrio do clima em nosso planeta.

Com o aquecimento global, o derretimento do gelo polar acaba sendo intensifi ca-

do, alterando assim a densidade da água do mar, que é responsável pela formação 

das águas profundas que compõem a circulação termoalina. Assim, ocorre uma 

diminuição na formação de águas mais densas, que se deslocam por longas pro-
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fundidades, devido à diminuição da salinidade e aumento da temperatura, causada 

pelo derretimento, o que gera um enfraquecimento dessa circulação, diminuindo 

a distribuição de calor das regiões quentes para as frias.

Neste contexto, ao mesmo tempo em que ocorre um enfraquecimento da 

circulação termoalina, ocorre também a diminuição da cobertura de gelo nas 

regiões polares, como você pode observar na Figura 8.7, sendo assim, uma 

quantidade maior de água do mar recebe diretamente a radiação solar, poden-

do provocar danos no desenvolvimento do plâncton marinho, que é a base da 

cadeia alimentar, gerando impactos até mesmo na produtividade pesqueira.

Figura 8.7: Diminuição da camada de gelo na região polar
Fonte: <http://ajudandonatureza.blogspot.com/2008/03/satlites-da-nasa-confi rmam-degelo-na.html>. Acesso em: 7 nov. 
2011.

8.6 Mudanças na quantidade de chuvas
A quantidade de chuva (precipitação), que é considerada um fenômeno meteo-

rológico, também está sofrendo alterações em algumas regiões brasileiras, como 

por exemplo, a região amazônica, em função das alterações nos valores de tempe-

ratura na superfície das águas oceânicas e dos rios que são fruto do aquecimento 

da atmosfera terrestre e da incidência de raios solares sobre a superfície da água.
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Você sabia que uma nuvem é composta de vapor d’água que se condensou e 

que se mantém suspenso na atmosfera devido à pequena dimensão de suas 

gotículas. As gotas de água, naturalmente fi cam suspensas na atmosfera e 

sujeitas à força de gravidade. Naturalmente se as gotas de água aumentam o 

tamanho, a força de gravidade será maior, podendo originar a chuva.

Assim, com o aumento das temperaturas na superfície das águas amazônicas, 

aumenta também a evaporação e quantidade de vapor d’água da atmosfera, 

o que pode favorecer o processo de formação das chuvas.

As diferentes massas de ar, com diferentes valores de vapor d’água, que estão 

na atmosfera brasileira provocam variações na distribuição de precipitação 

nas regiões brasileiras. Por exemplo, a região Nordeste é a mais defi ciente em 

chuvas, apresentando uma média anual menos que 1.000 mm de água. No 

entanto, na região amazônica podemos encontrar valores superiores a 3.000 

mm anuais, em função principalmente da quantidade de vapor d’água forma-

do pelo processo de evapotranspiração da fl oresta e também da evaporação 

dos rios e do oceano Atlântico.

1. Agora que você já sabe os fatores responsáveis pela formação das chuvas 

e a diferença da precipitação entre a região Nordeste e amazônica, qual é 

o principal fator que provoca a diminuição de chuvas no Nordeste?

2. Qual o valor da precipitação anual na região onde você mora?

8.7 Acidifi cação dos oceanos
A capacidade dos oceanos em absorver o CO2 pode provocar uma série de 

danos aos organismos, pois o aumento das concentrações desse gás nas águas 

marinhas, além de estar modifi cando o ciclo do carbono mundial, também 

está provocando um fenômeno conhecido como “acidifi cação dos oceanos”, 

devido às reações do CO2 com as moléculas de água (H2O), gerando uma 

substância ácida, conhecida como ácido carbônico (H2CO3), interferindo dire-

tamente no pH da água, tornando-se ácida.

Estima-se que o pH da água dos oceanos, atualmente em torno de 8.2, tenha 

sido mais alto em 0.1 unidade, 200 anos atrás. De acordo com os diversos 

cenários propostos pelo IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climá-

ticas), o pH será ainda mais reduzido até o fi nal do século 21.

VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o



e-Tec BrasilAula 8 – Efeito das mudanças climáticas nos oceanos 129

Essas mudanças no pH da água, tornando-se ácido pode provocar uma séria 

de reações nos organismos marinhos, principalmente aqueles que depositam 

carbonato de cálcio na formação de seus esqueletos, conchas e carapaças. 

Se a tendência de acidifi cação continuar, esses animais terão difi culdades de 

produzir e manter essas estruturas. Os principais organismos atingidos são os 

organismos planctônicos que estão na base da cadeia alimentar.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre as mudanças climáticas e quais os fatores 

que controlam o clima da Terra. Além disso, você teve a oportunidade de 

observar também a relação dessas mudanças com o oceano, compreendendo 

a importância deles no clima. Por fi m, foi possível entender como as mudanças 

atmosféricas estão relacionadas com o clima da Terra e o impacto nos oceanos 

e na produtividade pesqueira.

Atividades de aprendizagem

1. Agora que você compreende um pouco mais sobre as mudanças climáticas 

globais, em sua opinião, como essas alterações podem impactar a pesca?

2. Como as mudanças do clima poderiam afetar a atmosfera terrestre?

3. Qual o impacto das mudanças do clima na circulação global dos oceanos?
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Aula 9 –  Técnicas e equipamentos 
oceanográfi cos

Objetivos

Conhecer algumas técnicas oceanográfi cas para amostragem.

Conhecer alguns equipamentos utilizados na oceanografi a.

Observar a aplicação das novas tecnologias para compreender os 

ecossistemas marinhos.

9.1 Zona costeira brasileira 
Olá! Estamos iniciando nossa última aula. Nesta, você irá observar algumas técnicas 

e equipamentos que são utilizados na pesquisa oceanográfi ca, especialmente na 

zona costeira brasileira. Como foi abordado na primeira aula, nossa zona costeira 

possui cerca de 8.000 km de extensão, concentrando uma grande biodiversidade 

nos ecossistemas, além de uma grande quantidade de recursos renováveis.

Sabemos que cerca de 70% da população brasileira ocupa a zona costeira do 

país, que se estende incluindo um litoral emerso, regiões estuarinas e marinhas 

de tamanhos variáveis, de acordo com a extensão da plataforma continental, 

como você aprendeu na primeira aula desta disciplina.

Naturalmente, o aumento progressivo da ocupação humana na zona costeira, 

que tem sido intensifi cado, especialmente durante as últimas décadas, tem 

gerado uma série de confl itos e impactos nessa região.

O acesso aos recursos naturais ofertados pela região costeira como, por 

exemplo: a própria pesca, tem gerado uma série de confl itos, principalmente 

em função das consequências que têm contribuído para a grande exploração 

destes recursos, causando uma depleção e até mesmo o colapso da pesca em 

vários estoques de diferentes regiões do país.

Nesse contexto, serão apresentadas algumas ferramentas e técnicas que podem 

ser utilizadas para a pesquisa básica e coleta de informações oceanográfi cas, 

estas poderão subsidiar projetos de pesquisa ou mesmo o desenvolvimento 
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de trabalhos de estágio em seu curso, para promover o maior conhecimento 

e a ampliação dos seus estudos.

Para oferecer à comunidade respostas e elementos que permitam a solução 

das problemáticas existentes na zona costeira brasileira, é de grande impor-

tância a construção de um sistema de monitoramento que esteja fornecendo 

informações. Estas serão utilizadas para:

1. conhecer, gerenciar e proteger os ecossistemas marinhos;

2. proteger as populações locais;

3. detectar mudanças que estejam impactando na distribuição e reprodu-

ção das espécies.

9.2 Posicionamento geográfi co
Prezados alunos, ao iniciarmos uma atividade de campo é de grande impor-

tância que tenhamos um equipamento chamado de GPS (Global Positioning 

System). Este servirá para marcar o posicionamento geográfi co dos pontos 

de coleta, mas você sabe o que signifi ca posicionamento geográfi co? Para 

compreender o signifi cado dessa expressão, é essencial que você entenda 

o sistema de coordenadas geográfi cas, ou seja, o conjunto de informações 

que possui como planos fundamentais de referência à linha do Equador e o 

Meridiano de Greenwich, que você pode observar melhor na fi gura seguir.

Figura 9.1: Linha do Equador e Meridiano de Greenwich
Fonte: Adaptado de <http://www.uff.br/geoden/fi guras/merid_equador.gif>. Acesso em: 27 set. 2011.
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Para ampliar um pouco mais 
seus conhecimentos, você 
poderá acessar o site indicado. 
Neste, você encontrará mais 
informações sobre o sistema de 
posicionamento terrestre.
<http://www.uff.br/geoden/
index_coordenadas_geodem.
htm>

1

Latitude 0º 48’ S
Longitude 46º 15’ W

2
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Assim, para localização dos pontos sobre a superfície terrestre existem linhas 

imaginárias horizontais e verticais, as quais chamamos de latitude e longitude, 

respectivamente.

Dessa forma, para a localização de um ponto sobre a superfície terrestre, 

precisamos obter os valores correspondentes à linha de latitude e longitude 

por meio de um GPS.

O posicionamento geográfi co é a informação sobre a latitude e a longitude, 

coletada a partir de um GPS, como você pode observar na Figura 9.2.

Figura 9.2:  Coleta do posicionamento geográfi co em um ponto da Terra. O número 1 re-
presenta as linhas de latitude e o número 2 representa as linhas de longitude.

Fonte: <http://jamily-geografi a.blogspot.com/2011/04/paralelo.html>; <http://www.velamar.com.br/wb/gpschartplotter-
garmin.htm>; <http://gpsdogabriel.blogspot.com/>. Acesso em: 27 set. 2011.

9.3 Coleta de água
O procedimento de coleta de água deve ser feito com bastante atenção, pois 

a importância de se preservar as amostras de água recém- coletadas é devido 

ao compromisso com os resultados, para que estes sejam de fato uma repre-

sentação do ambiente de amostragem (BAUMGARTEN et al, 2010).

Todo material utilizado na coleta, ou seja, frascos e tampas devem ser cuidado-

samente lavados, eventualmente com soluções especiais (detergentes) e, além 

disso, enxaguados com bastante água corrente e, posteriormente, lavados com 
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água destilada ou mesmo deionizada (uma água pura, sem a presença de sais 

e substâncias dissolvidas).

Após o procedimento de coleta das amostras, que é realizado com a utilização 

de uma garrafa coletora, como foi mostrado na Aula 2 – Oceanografi a geo-

lógica, química, física e biológica (Figura 2.3), desta disciplina, toda amostra 

deverá ser subdividida em subamostras. Para cada uma delas são estabelecidos 

alguns parâmetros a serem analisados, como: temperatura, oxigênio dissolvido, 

pH, salinidade, entre outros. Na fi gura a seguir, você poderá visualizar alguns 

equipamentos que são utilizados na análise de água.

Figura 9.3:  Equipamento que são utilizados para análise da água, sendo: (a) garrafa 
de Van Dorn; (b) refratômetro; (c) termômetro; (d) oxímetro; (e) pHmetro; 
(f) disco de Secchi; (g) turbidímetro.

Inicialmente, após a amostragem, o primeiro parâmetro a ser medido será 

a temperatura, posteriormente, será feita a coleta de uma subamostra para 

análise de oxigênio dissolvido com a utilização de frascos limpos. Em seguida, 

deverá ser coletada uma subamostra para medir o pH da água, não devendo 

ultrapassar o limite de uma hora (GRASSHOFF et al, 1999).

Após esses procedimentos, deverão ser coletadas subamostras para análise da 

água, como você pode observar no quadro a seguir.
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Quadro 9.1:  Parâmetros, amostragem e métodos analíticos para cada parâmetro 
a ser determinado nas amostras de água

Parâmetros Volume Procedimento Preservação Métodos

Temperatura e 
salinidade

Medidos após a 
coleta – 50 ml

Retirada de cerca 
de 50 ml

Não há necessidade de 
preservação

Uso de termômetro e 
refratômetro

pH 50 ml
Retirar um volume 
de 50 ml

Deve-se medir 
imediatamente

Uso de um eletrodo

Transparência Medido no local
Uso de um disco de 
Secchi

Não há necessidade Mergulhar o disco de Secchi

Turbidez 50 ml
Retirar um volume 
de 50 ml

Leitura imediata Uso de um turbidímetro

Material em 
suspensão total

500 ml
Filtragem imediata 
em poro de 0,45 μm

Não há necessidade Método gravimétrico

Oxigênio dissolvido 300 ml
Armazenar em 
frasco de vidro

Manter no escuro
Método eletrônico com 
uso de um eletrodo

9.4 Coleta de sedimentos
Para coleta de sedimentos do fundo marinho, existem basicamente três tipos 

de instrumentos: pegadores de fundo, testemunhadores de tubo e dragas, 

como você pode observar na fi gura indicada.

Figura 9.4:  Dragas que são utilizadas para coleta de sedimentos, sendo: (a) Van Veen; 
(b) dragas; (c) testemunhadores de tubos.

O objetivo principal dos equipamentos apresentados anteriormente é a coleta 

de sedimentos de fundo para serem analisados em laboratório. Existem outros 

métodos para investigar o fundo oceânico, entre estes estão os métodos indi-

retos, nos quais podemos encontrar equipamentos chamados de ecossondas, 

como pode ser visto a seguir.
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Figura 9.5: Método de estudo indireto para observação do fundo marinho
Fonte: <http://somefi sica.blogspot.com/2010/09/sonar.html>. Acesso em: 7 nov. 2011.

Como podemos observar na fi gura anterior, os equipamentos que fazem uso 

dessa tecnologia (sonares) também podem ser utilizados para identifi cação 

de cardumes de peixes, não somente para observações do fundo oceânico. 

O que favorece a localização dos peixes e, consequentemente, aumento da 

capacidade de captura das embarcações, em função do avanço da tecnologia 

na área da pesca.

9.5 Coleta de plâncton
A amostragem do plâncton pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando es-

tamos considerando uma amostragem qualitativa, esta é realizada por meio 

de um arrasto da rede de plâncton com uma embarcação parada ou em baixa 

velocidade, buscando-se recolher o maior número de microrganismos. Sendo 

utilizada para esse procedimento uma rede com malhas entre 30 e 300 mi-

crômetros, com boca de 30 cm e 1,0 m de comprimento, como você pode 

observar no exemplo indicado a seguir.

Figura 9.6: Método de estudo indireto para observação do fundo marinho
Fonte: <http://www.unisinos.br/_diversos/laboratorios/ecofi siologia-e-cultura-vegetal/index.php?nome=&numero=4&titul
o=3&arquivo_corpo=body_galeria.php&origem=body_apresentacao.php>. Acesso em: 7 nov. 2011.
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As redes mais comuns para esse tipo de amostragem possuem um formato 

cônico com um aro metálico fi xo na extremidade mais larga e um copo coleto 

na outra extremidade. É no copo coletor que os organismos fi carão retidos. 

Neste tipo de coleta, a rede para amostragem de fi toplâncton possui uma malha 

variando entre 30 e 60 micrômetros, enquanto que para a coleta de zooplâncton 

a malha varia entre 100 e 300 micrômetros (SCHMIEGELOW, 2004).

A amostragem quantitativa é realizada na região de superfície da água, utili-

zando, por exemplo, uma garrafa de Van Dorn ou similar, além da própria rede 

de plâncton (Figura 9.6), porém utilizando um medidor de fl uxo (Figura 9.7), 

que mede o volume de água que entrou na rede.

Figura 9.7: Medidor de fl uxo de água para amostragem quantitativa de plâncton
Fonte: <http://www.labmatrix.com.br/fl owmeter.htm>. Acesso em: 7 nov. 2011.

Após o procedimento de coleta das amostras de plâncton, o material deverá 

ser fi xado, por exemplo, com a utilização de formol, evitando que ele inicie 

os processos de decomposição, podendo perder a amostra. Em seguida, o 

material deverá ser encaminhado para um laboratório, onde será analisado, 

sendo possível visualizar, como mostra a Figura 9.8.
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Figura 9.8:  Amostra de plâncton em laboratório. (a) pote contendo amostra fi xada 
em formol; (b) exemplo de placa de petri com amostra; (c) estereoscópio 
(lupa); d) organismos (zooplâncton).

9.6 Coleta de organismos bentônicos
Para amostrar quantitativamente os animais que habitam o sedimento, utili-

zam-se os pegadores de fundo, como foi apresentado na seção 9.4 desta aula. 

Esses equipamentos capturam os organismos juntamente com os sedimentos, 

portanto, os animais devem ser separados através de peneiras de diversas 

malhas, sendo que para uma análise quantitativa sempre devemos saber o 

volume de amostra (SCHMIEGELOW, 2004).

Caso não sejam necessários valores quantitativos, existem diversos tipos de 

equipamentos que funcionam arrastados por embarcações, como o exemplo 

das dragas, dependendo dos tipos de animais que se queira coletar ou do tipo 

de fundo a ser pesquisado (SCHMIEGELOW, 2004).

9.7 Coleta de peixes
Existem diversos tipos de redes para coleta de peixes. As mais utilizadas na 

pesquisa oceanográfi ca e na pesca comercial são as redes de arrasto de portas 

(Figura 9.9), que são rebocadas por embarcações e arrastadas junto ao fundo. 

Por isso, são redes bastante danosas ao ambiente, pois destroem as comunida-

des existentes no fundo marinho, não realizando seleção do material coletado.
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Figura 9.9: Rede de arrasto
Fonte: Adaptado de <http://jessemcruz.blogspot.com/2007/05/rede-do-arrasto.html>. Acesso em: 28 set. 2011.

Entre outros tipos de materiais utilizados para coleta de peixes estão as redes 

de espera ou de emalhar (Figura 9.10), nas quais os peixes são capturados e 

se prendem sozinhos. 

Figura 9.10: Rede de emalhar
Fonte: <http://sc5.com.br/?p=262>. Acesso em: 28 set. 2011.

Existem também as redes de cerco ou traineiras (Figura 9.11), usadas para 

capturar peixes que formam grandes cardumes, como as sardinhas. 

Figura 9.11: Rede de cerco
Fonte: <http://misteriosubmarinos.blogspot.com/2009/08/redes-de-cerco-son-redes-muy-grandes.html>. Acesso em: 28 
set. 2011.
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Além desses materiais, podem ser utilizados também diversos anzóis (espinhel), 

como você pode ver na Figura 9.12, para captura de grandes peixes pelágicos 

como atuns e cações (SCHMIEGELOW, 2004).

Figura 9.12: Espinhel
Fonte: Adaptado de <http://www.infoescola.com/economia/atividade-pesqueira/>. Acesso em: 28 set. 2011.

9.8 Uso de satélites aplicados à pesca
A maioria das aplicações que envolvem a utilização dos satélites na atividade pes-

queira tem como objetivo principal a maximização da produtividade das operações 

de pesca. Este objetivo é alcançado quando as embarcações capturam o maior 

volume de pescado no menor tempo possível, desde que respeitado o limite de 

sustentabilidade dos estoques. Como o óleo combustível representa um dos insu-

mos mais caros em uma operação de pesca, a minimização de seu custo resulta 

no aumento da rentabilidade da atividade (ZAGAGLIA; HAZIN, 2005).

Segundo Santos (2000), as vantagens da utilização dos satélites no auxílio à ativi-

dade pesqueira podem ser sumariadas em três itens principais: 

a) economia de combustível na procura de áreas propícias à captura de deter-

minadas espécies; 

b) menor custo com a tripulação, como consequência da menor permanência 

no mar; 

c) redução dos custos com a manutenção das embarcações. As aplicações di-

retas, por exemplo, na detecção de cardumes de peixes, por meio das evi-

dências de aumento da produtividade dos oceanos, em função do aumento 

Bóia rádio
Bóia 

Linha da bóia 

Linha madre

Anzóis com iscas
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Você que se interessou por 
essa área, pode acessar o site 
indicado. Nele, você encontrará 
muitas informações acerca do 
sistema de monitoramento das 
embarcações pesqueiras através 
de satélites.
<http://sul21.com.br/
jornal/2011/05/argentina-
coloca-satelite-em-orbita-para-
controlar-ate-pesca-noturna/>
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da atividade fi toplanctônica, que pode ser observado a partir de imagens de 

satélite, devido a mudanças na coloração das águas marinhas, como você 

pode observar na fi gura a seguir. As águas mais próximas do continente na-

turalmente apresentam maior produtividade, devido à presença de nutrien-

tes, que estão sendo transportados a partir das regiões continentais, através 

dos rios e estuários.

Figura 9.12: Produtividade no oceano Atlântico, costa Sudeste do Brasil.
Fonte: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=1398>. Acesso em: 28 set. 2011.

Outra forma para se aplicar a utilização dos satélites na pesca é o monitora-

mento das embarcações engajadas na pesca, controlando assim o período que 

estas estão realizando atividade pesqueira e até mesmo a localização, para que 

não venha ocorrer confl itos entre Estados, além de impactos ocasionados em 

áreas de proteção ambiental.

Resumo

Nesta última aula, você pôde observar um pouco sobre as técnicas de coletas 

realizadas nos oceanos e equipamentos que são utilizados nessas práticas. 

Além disso, você teve a oportunidade também de compreender sobre as apli-

cações dos satélites como ferramentas de auxílio para aumentar a produção 

pesqueira e controlar a atuação das embarcações.
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Atividade de aprendizagem

Com o fi m da nossa disciplina, chegou o momento de nós prepararmos um 

projeto para realização de coletas e interpretação de dados. Assim, o projeto 

deverá conter uma introdução, objetivos, materiais e métodos utilizados, resul-

tados esperados, cronograma e referências bibliográfi cas. Você deverá reunir-se 

com a turma, formando grupos de, no máximo cinco alunos, para estruturar 

essa proposta, sob orientação do seu professor e do tutor presencial.
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