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um dia em que foram à praia,
e enquanto brincavam à beira-mar, os Amiguinhos encontraram uma concha bem
gira que os fez questionar sobre qual a sua origem.
Luísa: – Nós estamos em Portugal; logo, o Oceano
Atlântico. E sabiam que este
que banha o nosso país é o Atlântico
Oceano também banha as costas ocidental de
África e oriental da América?
Quico: – E por que razão se chama Atlântico?

OCEANO ATLÂNTICO
C É o Oceano que separa a Europa e a África da América.
C Serve de lar a um grande número de espécies animais, vertebrados e invertebrados: peixes, mamíferos e
répteis. Podemos encontrar nas suas águas a Morsa-do-Atlântico, o Peixe-boi, o Atum-vermelho, o Arenque e a
Tartaruga-verde. Também existem peixes como o alabote, o bacalhau, o atum e o espadarte.
C É o mais salgado do mundo, devido
ao fluxo das suas correntes.

atum

Carlitos: – E sabes dizer-nos alguma
coisa sobre a flora marítima?

Nuno: – De acordo com umas pesquisas que fiz há algum tempo, o nome
do Oceano Atlântico vem de “Atlas”, filho de Neptuno, deus dos Mares, segunextensão
do a mitologia grega. Dos cinco Oceanos, é o segundo maior em extensão,
tendo 106 400 000km², e tem uma profundidade de 80 605 metros.
Luísa: – As coisas que tu descobriste!
Nuno: – Oficialmente, Cristóvão Colombo foi o primeiro navegador a
atravessar o Atlântico, em 1492, quando saiu da Europa e atracou na América
Central (Antilhas).

Nuno: – Sei, pois! Existem milhões de espécies de
plantas que habitam o Oceano Atlântico. A maioria vive
em áreas superficiais, porque precisa da luz solar para realizar o processo de fotossíntese. Existe um tipo de alga
gigante que pode atingir 6,10m de
comprimento e também existem
espécies pequenas que têm
apenas um ramo e cerca de
um metro de comprimento.
Uma das formas marinhas
peixe-boi
mais abundante e importante para o ecossistema do
Oceano Atlântico é o fitoplâncton.
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Quico: – Já que estamos a falar dos Oceanos, sabem qual é o menor em extensão?
O Sabidinho respondeu:
Ártico
– É o Oceano Glacial Ártico,
que tem 14 056 000km2,
uma profundidade média
de 1050 metros e uma
profundidade máxima
de 5500 metros. Este é o
Oceano que apresenta
menor salinidade.
A Luísa, sempre
curiosa, quis saber:
– Mas porque é que se
chama Oceano Glacial Ártico?
– O nome vem da palavra grega Arctos,
que significa “urso”. Este Oceano situa-se no

estão adaptadas ao frio intenso que se faz
sentir no Ártico.
HABITANTES DO ÁRTICO:
A Urso polar, urso-do-Ártico, lebre-do-Ártico.
A Focas, leões-marinhos, elefante-marinho.
A Baleias, golfinhos, narval, beluga.
A Coruja-do-Ártico (coruja-das-neves), boi-almiscarado (um dos
símbolos do Ártico).

boi-almiscarado
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
A Apesar do clima rigoroso neste Oceano,
existe nas suas águas uma grande variedade
de formas de vida, como, por exemplo: algas, corais, camarões, diferentes espécies de baleias e peixes. Além disso, especialmente no verão, quando ocorre o
degelo, inúmeros bandos de aves migratórias e mamíferos deslocam-se para ali
para se reproduzirem.
A Existem também moluscos microscópicos, conhecidos como krill, que desempenham um papel muito importante na pirâmide ecológica marinha.
A A vegetação é muito mais rara, porque o Ártico não tem um clima favorável
ao crescimento de espécies naturais.

BALEIA

Polo Norte, sob a
constelação da Ursa Menor
– explicou o Sabidinho. – É considerado o Oceano mais frio do nosso
Planeta, pois a maior parte das suas águas é coberta por uma enorme
massa de gelo durante todo o ano.
Luísa: – E em relação à vida animal, sabes alguma coisa, Sabidinho?
Sabidinho: – A maioria dos animais tem pelos brancos, que servem de
camuflagem e proteção contra o frio. Existem cerca de 400 espécies que

FOCA

BACALHAU-DO-ÁRTICO

KRILL

PLÂNCTON

CADEIA ALIMENTAR
DO OCEANO
GLACIAL ÁRTICO

ORCA
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Interessado, o Nuno acrescentou:
– Já repararam que o Oceano mais
pequeno está ligado ao maior Oceano da
Terra?
– E qual é o maior? – indagou o Carlitos.
– É o Oceano Pacífico – respondeu a
Luísa.
OCEANO PACÍFICO
Separa a Oceânia, a Ásia e a costa oeste
das Américas.
A área mais profunda é conhecida como a
Fossa das Marianas, com uma profundidade
superior a 11 000km.
O Oceano Pacífico tem mais montanhas submarinas do que qualquer outro
Oceano e está salpicado de ilhas formadas
pelos cumes de vulcões submarinos, como, por exemplo, o Havai.
Alguns dos seus habitantes são: baleias-jubarte, focas, lontra-do-Pacífico,
tubarão-dorminhoco, tubarão-cobra, tubarão-duende, tubarão-tapete, peixe-bolha, engolidor-negro, entre outros.
Flora: algas-verdes ou clorofitas, fitoplâncton, árvore-solitária, canela-de-Magalhães e o castanheiro-do-Pacífico.
Chama-se Pacífico, porque é uma referência à História. O navegador espanhol
Vasco Núñez de Balboa apelidou-o de Oceano do Sul. Mas, em 1520, quando o
navegador português Fernão de Magalhães percorreu o litoral sul-americano,
ficou impressionado com a tranquilidade das suas águas e passou
a chamar-lhe Pacífico.
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Quico: – Sabiam que, atualmente, foi descoberto, no Oceano Pacífico, um amontoado de lixo que é maior do
que todo o território da França?
Devemos proteger os Oceanos da
poluição!
Luísa: – Já iremos falar sobre
esse assunto, Quico! Para já, vamos conhecer melhor os
Oceanos Índico e
Antártico.

OCEANO ÍNDICO
É o terceiro maior Oceano
do planeta Terra. Está situado
entre a Antártida, a África e a Ásia,
tendo 72 481 000km2.
Tem uma profundidade média de 3741
metros, sendo que a máxima chega aos 7258
metros, na ilha de Java. O seu volume de água é de
cerca de 292 131 000km3.
Os Portugueses foram os primeiros a navegar
nas águas do Índico e o seu nome está relacionado com o facto de banhar a Índia e
a Indonésia.
A temperatura das suas águas situa-se
acima dos 20ºC ao longo de todo o ano.
Algumas das plantas e árvores características do Oceano Índico são as ervas-marinhas,
o baobad, a árvore-do-viajante ou Ravenala,
entre outras espécies. A flora do Índico não
inclui apenas plantas marinhas, mas também muitos corais.
Existe ainda uma grande diversidade
de peixes, tais como: tubarão-azul, peixe-marlim-azul (ou espadim-azul), peixe-palhaço-de-cauda-amarela, peixe-leão,
donzela-de-barriga-amarela,
donzela-esverdeada,
tartaruga-de-couro,
entre outros.
Hoje em dia, o maior
problema do Oceano Índico é a
poluição, que tem
conduzido ao
desaparecimento
de inúmeras
espécies
marinhas.
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OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO
Localiza-se no Hemisfério Sul, banha a
Antártida, e o seu nome significa que está no
extremo oposto ao Ártico.
É também conhecido por Oceano Austral,
sendo o segundo menor Oceano do mundo,
com apenas 20 327 000km2 de extensão e
uma profundidade média de 7235 metros.
É o único a rodear o globo terrestre de forma
completa. Não existe população humana de residência permanente, exceto nas bases científicas.
A biodiversidade neste Oceano é muito grande:
peixes, focas, pinguins, cachalotes e baleias.
Os animais que vivem nesta região estão
adaptados ao frio e muitos peixes possuem
um anticongelante natural no sangue.
A flora marinha é composta principalmente
por algas.
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OS OCEANOS E A POLUIÇÃO
Os Oceanos representam 71% da superfície da Terra e 97% dos
recursos hídricos do nosso Planeta, sendo uma das maiores fontes de recursos
biológicos, naturais e económicos. Apesar da sua importância para a
vida na Terra, os mares e Oceanos estão cada vez mais poluídos.
Hoje em dia, a poluição marítima é de tal maneira preocupante
que é necessário que o Homem tome consciência dos erros que
diariamente comete.
Todos os anos são despejadas nas praias e nos mares cerca de
oito milhões de toneladas de plásticos, o equivalente a 57 mil baleias-azuis.

🛟

🛟 O plástico que existe no mar é superior ao número de peixes

que aí habitam. Acredita-se que existem 270 000 toneladas de
plástico e lixo marinho a boiar nas águas marítimas. 70% desse
lixo afunda, acumulando-se no fundo do mar. Como consequência, os mares e Oceanos estão a transformar-se na maior lixeira
do nosso Planeta.

🛟 É difícil calcularmos o tempo de degradação dos diferentes plásticos, mas

sabemos que: as redes e os fios de pesca demoram 600 anos a degradar-se;
as garrafas de plástico e as fraldas permanecem intactas durante 450 anos; os
sacos de plástico demoram entre 10 a 20 anos a decompor-se; e as pontas de
cigarro ficam inteiras entre dois a cinco anos.

🛟

Textos coletivos dos alunos do
5ºA e do 6º A (2021/2022),
da Escola E.B. 2/3/S do
Agrupamento de Escolas Verde
Horizonte, de Mação.

A enorme quantidade de plástico que existe nos Oceanos origina grandes
impactos na biodiversidade e nos ecossistemas marinhos, sendo a causa de
morte de imensos animais que ficam presos nesses lixos ou que, por confundi-los com alimento, os ingerem.
PROTEGE OS OCEANOS!
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