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Oceanos e Mares 

            Eduardo de Freitas 

A enorme importância dos oceanos e mares é grande, mas qual é o significado de ambos? 
 
 Oceanos correspondem a gigantescos volumes de água salgada que se encontram dispersas sobre grande 
parte da superfície terrestre.  

 Mares estão inseridos nesses oceanos estão os mares, essa expressão significa regiões ou partes dos 
oceanos que se encontram nas proximidades dos continentes, em alguns casos eles se estabelecem no interior dos 
mesmos.  

• Mares fechados: são aqueles que se encontram nos interiores dos continentes, desse modo, não 
apresentam uma ligação de maneira direta com os oceanos, como, por exemplo, o mar de Aral e o mar 
Cáspio.  

• Mares abertos: estão diretamente ligados aos oceanos que se encontram nas proximidades. Por exemplo, o 
mar Mediterrâneo. 

Texto adaptado a partir de https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oceanos-mares.htm 

Agora que você já sabe dessa diferença, vamos conhecer um pouco do oceano que banha o Brasil. 

 

O litoral do Brasil 
           Wagner de Cerqueira e Francisco 

 Litoral ou costa, consiste numa faixa de terra banhada pelo mar, sendo 
banhada por mares e oceanos. O território brasileiro possui mais de 7,3 mil 
quilômetros de litoral, que se estende do Amapá ao estado do Rio Grande do Sul. 

 Essa extensa área, banhada pelo Oceano Atlântico, apresenta grande 
diversidade de paisagens, como dunas, praias, ilhas, formações rochosas, etc. 
Outro destaque é a variedade de espécies de animais e de vegetais. A diversidade 
de animais e plantas varia de acordo com a localidade. 

 

 

 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

• Esta atividade deverá ser feita na semana de 01 a 05 de junho. 
 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades:  

• Registrar as atividades no caderno. 

• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano)  

• Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno 

• Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responde. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oceanos-mares.htm


O litoral do Brasil é dividido em quatro zonas 

 

Litoral Amazônico – é a faixa litorânea que vai do Amapá ao delta 
do Parnaíba (localizado na divisa dos estados do Piauí e 
Maranhão). Essa região é marcada por manguezais, dunas e ilhas 
fluviais. 

 

 

 Litoral Nordestino – estende-se do delta do Parnaíba ao Recôncavo Baiano (na 
Bahia). Possui várias cidades litorâneas, com destaque para Fortaleza, Natal, João 
Pessoa, Pernambuco, Ipojuca (Porto de Galinhas), Maceió, Aracaju, Salvador, entre 
tantas outras. 

 

 

Litoral do Sudeste – é a faixa litorânea do Brasil que vai do Recôncavo Baiano à divisa 
entre os estados de São Paulo e Paraná. Algumas das praias do Litoral Sudeste são: 
Barra da Tijuca, Copacabana e Ipanema (Rio de Janeiro), Bertioga, Santos, 
Caraguatatuba (São Paulo), da Costa, Bacutia, do Morro (Espírito Santo). 

 

 

Litoral Sul – é formado pelo litoral dos estados da Região Sul do Brasil 
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Nessa zona litorânea podemos 
destacar as praias da Joaquina, Palhoça, Balneário Camboriú (Santa Catarina), 
Balneário Caiobá, Guaratuba, Pontal (Paraná), Torres, Balneário Pinhal, 
Tramandaí (Rio Grande do Sul), entre tantas outras. 

Texto adaptado a partir de https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-litoral-do-brasil.htm 

 

Vem aí uma curiosidade... 

Por que a água do mar é salgada? E de onde vem o sal do mar? 

Por Me. Rodolfo Alves Pena 

 Ao contrário do que muita gente pensa, o sal não “surge” no mar, ele 
encontra-se presente nas rochas. Por isso, quando a água do próprio mar 
desgasta as rochas litorâneas, elas vão se fragmentando e se dividindo em 
pequenas partículas, incluindo os sais minerais que se encontram nelas. Já 
ouviram falar da expressão “água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”? 

 Mas os maiores responsáveis pela salinidade da água mar são os rios. 
Apesar de a água deles não ser salgada, eles são os que mais desgastam as 
rochas e retiram delas os seus sais minerais, depositando tudo nos oceanos. 
Afinal, a imensa maioria dos rios existentes no planeta deságua em algum mar. 
Com o calor, a água dos oceanos vai lentamente evaporando, ao passo que o sal não 
evapora e permanece lá. Quando os rios deságuam no mar, eles depositam 
partículas de rochas e muitos sais.          

Texto adaptado de https://escolakids.uol.com.br/geografia/por-que-a-agua-do-mar-e-salgada.html 

 

Veja a resposta também em... 

https://www.youtube.com/watch?v=DU8OKFLpk6c - UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

Ciência Explica - "Por que a água do mar é salgada? 

https://www.youtube.com/watch?v=KjhDQgkg3Yk&vl=pt - MANUAL DO MUNDO – Por que o mar é salgado?  

João Pessoa - Paraíba 

   Praia de Ipanema – Rio de Janeiro 

  Delta do Parnaíba – imagem: www.cruzandomundo.com.br 

  Praia da Joaquina - Florianópolis - SC 

   Quando os rios deságuam no mar, eles          
depositam partículas de rochas e muitos sais. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-litoral-do-brasil.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/por-que-a-agua-do-mar-e-salgada.html
https://www.youtube.com/watch?v=DU8OKFLpk6c
https://www.youtube.com/watch?v=KjhDQgkg3Yk&vl=pt


Agora é com você... 

1 – Explique a diferença entre oceanos e mares. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2 – Após a leitura do texto, complete com as palavras corretas:   

a) Chamamos de __________________ou__________________, a faixa de terra banhada pelo mar. 

 

b) O litoral brasileiro é banhado pelo oceano___________________________________. 
 

c) Podemos dizer que a grande diversidade e variedade de paisagens e de variedade de espécies de animais e  
 

vegetação do litoral brasileiro se deve a sua grande extensão, de _________________________, que vai do  
 
estado do _____________________ ao _____________________________. 
 

 
3 – Vimos que o litoral do Brasil é dividido em quatro zonas, e nas imagens, podemos conhecer um pouco do nosso 
país. Você já foi à praia? Conte o que acha de mais interessante nesse tipo de lugar. Caso não tenha ido, como 
imagina que seja? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4 – Observe o mapa e responda: 

 
 

a) Cite dois estados brasileiros que não são banhados pelo mar. 

 _____________________ e _______________________ 

  

b) Quantos estados brasileiros são banhados pelo oceano 
Atlântico? 

 ______________________________________________ 

 

5 – Observe a imagem: 

a) A cidade de São Bernardo do Campo é uma cidade litorânea? 

  (    ) Sim                                   (     ) Não 

b) Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 1https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_B
ernardo_do_Campo 


