


Projeto Gráfi co
Rafael Heidt

Ilustrações
Th iago de Lima Medeiros

Capa e Diagramação
Th iago de Lima Medeiros

Revisão
Halyne Porto

Apoio

Copyright © Cristianini Trescastro 
Bergue, João Carlos Coimbra e Ruben 
Alexandre Boelter

Informações:
www.liquidbook.com.br

Este livro está licenciado com 
uma Licença Creative Commons 
- Atribuição - Não Comercial 4.0 
Internacional.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD 

B499o Bergue, Cristianini Trescastro

Ostracode e a Amazônia Azul / Cristianini Trescastro Bergue, João Carlos 
Coimbra, Ruben Alexandre Boelter ; ilustrado por Th iago Medeiros. - Porto 
Alegre, RS : Liquidbook, 2020.
32 p. : il. ; 16 cm x 23 cm.

Inclui bibliografi a e índice.
ISBN: 978-65-87046-05-1

1. Paleontologia. 2. Ciências da Terra. 3. Ciências da Vida. I. Bergue, Cristianini 
Trescastro. II. Boelter, Ruben Alexandre. III. Coimbra, João Carlos. IV. Título.
                          

2020-2895 | CDD 560 | CDU 56              

                          

Elaborado por Odilio Hilario Moreira Junior - CRB-8/9949

 Índice para catálogo sistemático:

1.Paleontologia 560

2.Paleontologia 56



Olá! Seja bem-vindo a uma fascinante viagem no tempo. Este 

livro contará a você um pouco sobre a história do mar que 

banha o Brasil. Tudo contado de forma lúdica e divertida por uma 

turminha muito especial que você vai adorar conhecer. 

Você já ouviu falar em ostracodes? Apesar do nome, não tem 

nada a ver com ostras. Mas esses simpáticos animaizinhos aquáticos 

(sim, eles são pequeninos... Ou seríamos nós muito grandes? 🤔) 

têm muitas histórias a contar sobre o nosso mar. Algumas histórias, 

inclusive, são do tempo em que este mar nem era mar. Achou 

confuso? Não se preocupe, pois os ostracodes são bons contadores 

de histórias e farão você entender tudinho.

Claro, eles falam de forma diferente, de uma forma especial 

que apenas os cientistas conseguem compreender. É como se fosse, 

digamos, um “ostracodês”. Mas aqui todas essas histórias serão 

contadas no nosso idioma. Às vezes, aparecem palavrinhas meio 

diferentes, que não são comuns no nosso dia a dia. Elas estão escritas 

em negrito e, no fi nal do livro, você encontrará seus signifi cados em 

um glossário.

Este livro foi escrito por professores que, além de ensinarem, 

fazem pesquisa científi ca. Queremos que ele contribua para que as 

pessoas, em especial os estudantes, conheçam e valorizem a ciência 

produzida em nosso país. Esperamos que aprecie.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO



1   OS OSTRACODES E A HISTÓRIA DOS OCEANOS

2  MARES ANTIGOS E DIFERENTES

3  BRASIL E ÁFRICA: UMA IDENTIDADE CULTURAL E            
     GEOLÓGICA!

4  UM LAGO MUITO ESPECIAL!

5  RIACHUELO: O OCEANO CHEGOU!

6  UMA BARREIRA NO ATLÂNTICO SUL!

7  ALGUNS COM OLHOS, OUTROS CEGOS

8  UM OSTRACODE BICUÍRA

9  AMAZÔNIA AZUL: UM VASTO MANANCIAL DE             
    CONHECIMENTOS

    REFERÊNCIAS DOS PERSONAGENS

    GLOSSÁRIO

    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1    OS OSTRACODES E A HISTÓRIA DOS OCEANOS

2   MARES ANTIGOS E DIFERENTES

3   BRASIL E ÁFRICA: UMA IDENTIDADE CULTURAL E           
      GEOLÓGICA!

4   UM LAGO MUITO ESPECIAL!

5   RIACHUELO: O OCEANO CHEGOU!

6   UMA BARREIRA NO ATLÂNTICO SUL!

7   ALGUNS COM OLHOS, OUTROS CEGOS

8   UM OSTRACODE BICUÍRA

9   AMAZÔNIA AZUL: UM VASTO MANANCIAL DE                 
     CONHECIMENTOS

     REFERÊNCIAS DOS PERSONAGENS

     GLOSSÁRIO

     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8

10 

12 

14

16

18

20

22

24 

26

28

30

8

10 

12 

14

16

18

20

22

24 

26

28

30

SUMÁRIOSUMÁRIO



8 988 999

Oi! Eu sou o Codi, um ostracode, e é com grande prazer que 

eu e meus amigos convidamos você a conhecer uma história 

fascinante, iniciada há tanto tempo que não pode ser contada em 

décadas ou séculos, mas em milhões de anos. Ficou curioso? Então 

vamos lá! Na escola, você já deve ter aprendido um pouco – ou 

muito – sobre a história do Brasil. Mas a história que eu e meus 

amigos queremos contar é sobre uma parte muito especial do Brasil: 

o oceano. 

Antes de iniciar, deixe eu explicar quem são os ostracodes 

e porque sabemos tanto sobre os oceanos. Somos crustáceos, ou 

seja, parentes dos caranguejos e dos camarões. Porém, somos tão 

pequeninos que vocês humanos quase não conseguem nos ver a 

olho nu. Nós aparecemos nos oceanos primitivos da Terra há mais 

de 450 milhões de anos. Que tempão, hein? Alguns milhões de anos 

depois, passamos a viver também em outros ambientes aquáticos. 

Durante esse longo tempo, muitas espécies surgiram, enquanto 

outras desapareceram – melhor dizendo, tornaram-se extintas. 

Como temos uma carapaça dura, fi camos facilmente preservados 

nas rochas sedimentares formadas no fundo de oceanos e lagos. 

Nossos restos nessas rochas são chamados de fósseis, e é através dos 

fósseis e das rochas que os cientistas decifram a história da Terra.

Alguns tipos de fósseis – como os de ostracodes – fornecem 

pistas valiosas para que se entenda as transformações ocorridas nos 

oceanos. Esse tipo de investigação é chamado de paleoceanografi a. 

Palavrão, né? Até parece complicada, mas no fundo é apenas a união 

das palavras “paleo”, que signifi ca antigo, e “oceanografi a”, que é o 

estudo dos oceanos. Ou seja, a paleoceanografi a estuda a história 

dos oceanos!

OS OSTRACODES E A HISTÓRIA DOS OCEANOS
1
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Oi! Eu sou o Codi.
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O      Mar e o oceano são a mesma coisa? Não exatamente, e nós 

ostracodes, que conhecemos o mundo das águas, sabemos bem 

essa diferença. Tanto no mar quanto no oceano, a água é salgada. 

Mas os mares são menores e mais rasos, enquanto os imensos 

oceanos se formam a partir da separação dos continentes. Nosso 

planeta é dinâmico e está em constante modifi cação. Isso porque os 

continentes podem ser vistos como gigantescas placas de rocha que 

estão em lento, mas contínuo movimento.

O Oceano Atlântico, por exemplo, se formou a partir da 

separação de um vasto continente que reunia o que hoje chamamos 

América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica – o Pangea. 

Conforme essas regiões se separavam, um tipo de rocha diferente 

daquela dos continentes formava, entre elas, o assoalho oceânico, ao 

mesmo tempo em que esse vasto espaço, chamado bacia oceânica, 

era preenchido por água.

Os mares, por outro lado, formam-se em depressões 

continentais ocupadas por águas de origem oceânica. Ou seja, no 

fundo do mar tem rochas do continente, e não o assoalho oceânico. 

Assim são, por exemplo, o Mar do Norte, o Mar Negro e o Mar 

Báltico. Hoje em dia, não existe nenhum mar no Brasil, mas é claro 

que você não precisa dizer que foi à praia e tomou um “banho 

de oceano”. No passado, porém, mares ocuparam partes do atual 

território do Brasil. Com o passar do tempo geológico, esses mares 

desapareceram, e sabemos da sua existência apenas pelas rochas e 

pelos fósseis dos organismos que neles habitavam, inclusive nós, os 

ostracodes! Mas deixemos esses mares antigos para outra conversa 

e vejamos como se formou o oceano que banha o Brasil. Aqui me 

despeço, porque quem vai contar essa história são meus amigos. 

Tchau!

MARES ANTIGOS E DIFERENTES
2

Vamos conhecer 
a Amazônia Azul!

11
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Olá! Meu nome é Th eriosynoecum, mas você pode me chamar 

de Tedi. Coube a mim a honra de começar esta maravilhosa 

história sobre o oceano que banha o Brasil. Peço licença, por favor, 

para me sentar, pois minha velha carapaça, acreditem, viu esse 

oceano nascer. Tenho muito a dizer, mas prometo que serei breve.

Quando você está na praia, o que mais chama a atenção? 

Aposto que é a vastidão do oceano, não? Aquela quantidade imensa 

de água torna qualquer humano minúsculo como nós, ostracodes. 

Tão vasto é o Oceano Atlântico que um navegador levaria dias para 

cruzá-lo. Agora, faça como eu: sente, senão você pode cair ao ouvir 

o que vou dizer. Sabia que este oceano nem sempre foi tão largo 

assim? E que houve uma época em que foi até possível avistar a 

costa africana aqui do Brasil?

Como dito antes, há muito tempo, a América do Sul e a 

África eram partes de um enorme continente. Num certo momento, 

fenômenos geológicos nas profundezas da Terra, conhecidos como 

tectonismo, fi zeram esse grande continente rachar. Imensos lagos 

se formaram nessas fendas, e era nesse conjunto de lagos – chamado 

pelos cientistas de Dom João – que eu e alguns outros ostracodes 

vivíamos.  A África e o Brasil eram tão próximos naquela época que 

alguns ostracodes fósseis são encontrados lá e aqui!

Isso ocorreu há aproximadamente 148 milhões de anos, no 

fi nal do período Jurássico, muito popular pelos grandes dinossauros 

que habitavam a Terra. Mas esses gigantescos seres terrestres pouco 

sabem sobre a maravilhosa história dos oceanos. Apesar de também 

não ter vivido nos oceanos, eu garanto, modéstia à parte, que 

ninguém tem mais histórias para contar sobre a origem do Oceano 

Atlântico que eu!

BRASIL E ÁFRICA: UMA IDENTIDADE 
CULTURAL E GEOLÓGICA!

3

Nome: Th eriosynoecum pricei (Pinto & Sanguinetti, 1958).

Tamanho médio: 0,7 mm.

Idade aproximada: 150 milhões de anos (Tithoniano).

Onde viveu: em lagos, na atual região do nordeste brasileiro.

Olá! Meu nome é Tedi.

13
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Oiiii! Me chamo Pati. Na verdade, Pattersoncypris, mas vou 

te poupar desse nome comprido, pois só os cientistas me 

chamam assim. Vou continuar a história iniciada pelo meu amigo 

Tedi. Assim como ele, não vivo mais na Terra há milhões de anos e 

sou conhecida apenas pelos fósseis que deixei.

O Tedi falou sobre lagos formados durante a separação entre 

o Brasil e a África, não é mesmo? Cientistas os comparam com 

lagos atualmente existentes no leste africano, como o Victoria e o 

Tanganyika. À medida que Brasil e África se separavam, surgiam 

golfos ao norte e ao sul, e um Oceano Atlântico primitivo já banhava 

alguns trechos da recém formada costa do Brasil. E o Lago Dom 

João e outros que o sucederam desapareceram.

Estamos agora no período Cretáceo, há aproximadamente 

115 milhões de anos. Lá no nordeste brasileiro, formaram-se 

ambientes aquáticos peculiares e ainda não muito bem entendidos 

pelos cientistas, preenchidos por água levemente salgada. Assim era 

o chamado Lago Araripe, que existiu em parte dos atuais estados 

do Piauí, Ceará e Pernambuco. Bem, o tempo passou, a água mudou 

e os ostracodes, claro, também mudaram. E foi neste cenário que 

eu, Pati, cheguei! Ao longo do tempo, o Lago Araripe passou por 

diferentes fases, onde se fossilizaram diversos animais e plantas. 

Meus fósseis são encontrados em muitas regiões do Brasil 

onde existem rochas do período Cretáceo – às vezes em grande 

quantidade. Devido a essa abundância e por ser prontamente 

identifi cada (por ser bonita e charmosa, é claro!), forneço valiosas 

informações aos cientistas. O que aconteceu depois eu não vivi para 

contar. Mas não se preocupe, pois a história não acaba aqui. Tenho 

um amigo que vai continuá-la!

UM LAGO MUITO ESPECIAL!
4

Oiiii! Me chamo Pati.

Nome: Pattersoncypris micropapillosa Bate, 1972.

Tamanho médio: 1 mm.

Idade aproximada: 120 milhões de anos (Aptiano).

Onde viveu: em lagos e ambientes costeiros de águas salobras.

15
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E os continentes continuaram seu movimento a tal ponto que 

o norte e o sul do Atlântico se uniram, separando o Brasil da 

África. Bem, mas antes de mais nada, deixe eu me apresentar. Sou o 

Pelé, brasileiro, mas não gosto de futebol. Meu apelido, na verdade, 

vem do meu nome científi co Sergipella.

 Talvez eu seja um dos primeiros ostracodes verdadeiramente 

atlânticos do Brasil. Sabiam que existe até uma espécie chamada 

Sergipella transatlantica? Vejam que antes de vocês, humanos, 

inventarem os navios, já existiam ostracodes transatlânticos! Bem, 

brincadeirinhas à parte, a explicação desse nome é que os fósseis 

daquela espécie foram encontrados aqui e no Gabão (África)! 

Naquele tempo, os dois continentes eram separados por um oceano 

não muito largo, e alguns de nós conseguíamos viver ao longo desse 

espaço.

 Os cientistas chamam as rochas que marcam a abertura 

do Oceano Atlântico de Formação Riachuelo, e isso ocorreu há 

mais ou menos 100 milhões de anos. Os lagos onde o Tedi e a 

Pati viveram não mais existiam, e nesse longo e estreito oceano que 

agora se formou, os organismos se espalhavam de norte a sul e de 

leste a oeste. Ou seja, as águas mudaram a forma de circular, criando 

novas correntes marinhas. Essa nova circulação, além de permitir 

que alguns seres pegassem uma caroninha nas correntes, ajudou a 

mudar o clima do planeta todo. Porém, o Atlântico daquela época 

era muito diferente do Atlântico de hoje. Além de mais estreito, 

também era mais raso. E as diferenças não param aí, mas não quero 

estragar as surpresas que uma amiga vai contar a seguir.

RIACHUELO: O OCEANO CHEGOU! 
5

Sou o Sergipella, mas pode me 
chamar de Pelé.

Nome: Sergipella viviersae Do Carmo et al., 2012.

Tamanho médio: 0,6 mm.

Idade aproximada: 110 milhões de anos (Albiano).

Onde viveu: Oceano Atlântico Sul, adjacente à região do atual nordeste 
brasileiro.

17
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Me chamo Majungaella, mas aqui nesses mares do Cretáceo 

todo mundo me conhece por Maju! Como meus amigos 

das páginas anteriores, eu também não existo mais nos oceanos 

modernos. Estou extinta! Mas, como tive muitas experiências há 

milhões de anos, nas águas do jovem Atlântico, vim aqui contar um 

pouco dessa história.

Cheguei ao Atlântico pelo sul, no tempo em que ele ainda 

estava separado da porção norte. O Oceano Atlântico Sul já era 

bem grandinho, e viajar ao longo dele não era muito fácil para 

os animais que viviam no fundo, como eu. A água não circulava 

tão facilmente porque existiam cadeias de montanhas submarinas 

que agiam como barreiras. Essas elevações, que foram formidáveis 

barreiras no passado, ainda existem e são denominadas Elevação de 

Rio Grande e Cadeia de Walvis. 

Mas, à medida que o Atlântico foi se tornando mais largo e 

profundo, essas cadeias deixaram de ser barreiras tão importantes 

e a circulação foi mudando. Conforme o Atlântico mudava, eu 

também mudava, e num intervalo de tempo entre 86 e 66 milhões 

de anos atrás (o fi nal do período Cretáceo) me espalhei por suas 

águas. Nunca fui para o norte, mas você conhecerá um amigo que 

adora passear de norte a sul. 

 UMA BARREIRA NO ATLÂNTICO SUL!
6

Tudo bem gente? Eu sou a Maju.

Nome: Majungaella santosensis Piovesan et al., 2012.

Tamanho médio: 1 mm.

Idade aproximada: 80 milhões de anos (Campaniano).

Onde viveu: Oceano Atlântico Sul, adjacente à região sudeste do Brasil.

19
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Liga o ar-condicionado, por favor! Ah, assim está bem melhor... 

Aí, desculpa, que grosseria a minha, nem me apresentei. Meu 

nome é Krithe, mas podem me chamar de Kiko, meu apelido. Surgi 

na Terra há mais de 90 milhões de anos e nela vivo até hoje. Nesse 

tempão, vivenciei muitas transformações no planeta e, confesso, 

também mudei. 

Antigamente, eu gostava de viver em águas rasas e quentes, 

mas com o passar do tempo mudei meus hábitos. Sofria com o 

calor, e hoje prefi ro as regiões frias e profundas dos oceanos. Nas 

profundezas onde vivo, tudo é escuro, pois a luz do sol não chega 

lá. Por isso, não tenho olhos, diferentemente de muitos outros 

ostracodes que vivem em águas rasas e iluminadas. 

Na minha longa existência senti na própria carapaça as 

mudanças ocorridas no clima do planeta. Sou um sujeito que gosta 

de viajar. Há uns 50 milhões de anos, passei a viver em todos os 

oceanos e me tornei um ostracode cosmopolita. Como gosto das 

profundezas, ajudo os cientistas a interpretarem a temperatura e a 

profundidade dos oceanos do passado. Quando apareço em grande 

quantidade em uma rocha, já sabem que ela se formou em uma 

região profunda do oceano. Por isso, sigo sendo estudado pelos 

meus amigos cientistas e convivo bem demais com meus outros 

conterrâneos, e agora vou deixar você com eles.

ALGUNS COM OLHOS, OUTROS CEGOS 
7

Prazer pessoal! Eu sou o Kiko. 

Nome: Krithe minima Coles et al., 1994.

Tamanho médio: 0,6 mm.

Idade aproximada: surgiu há 8 milhões de anos (Mioceno) e ainda vive.

Onde vive: em regiões profundas do Oceano Atlântico.

21
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Valeu Kiko! Então, primeiro, oi! Meu nome é Cyprideis, mais 

conhecido como Dedé da Barra. Provavelmente, você não me 

conhecia, mas vivo no Brasil há bastante tempo. Eu adoro o mar, 

mas não vivo nele como o Pelé, a Maju e o Kiko. Tampouco sou 

como o Tedi que vivia em lagos. Sou um pouco como a Pati, pois 

adotei um estilo meio diferente: vivo numa água que não é doce 

nem salgada. É chamada água salobra.

 Você deve estar perguntando o que faço em um livro sobre a 

história do Oceano Atlântico, não? Então me deixe explicar. Esses 

lugares com água salobra têm uma forte ligação com o oceano. 

Águas salobras existem, por exemplo, na Laguna Tramandaí, na 

Laguna dos Patos e em outras regiões ao longo do litoral do Brasil. 

Sou, portanto, um legítimo ostracode bicuíra! A parte boa de viver 

nesses lugares é que os dias nunca são iguais. Quando chove bastante, 

a água fi ca mais doce; quando não chove muito, mais salgada. 

 Ao longo dos últimos milhares de anos, o litoral do Brasil 

foi mudando pela ação do clima e do oceano. Nessas mudanças, 

quantidades muito grandes de areia e lama (sedimentos) foram 

retiradas ou colocadas em determinados pontos da costa. Quem 

fez isso lentamente − e ainda faz − é o oceano, com uma mãozinha 

do vento. Por isso, as praias ao longo da costa do Brasil são tão 

diferentes. Eu conheço bem essa história e sei contar como se 

formou o litoral brasileiro do Oiapoque ao Chuí! É que nesse leva e 

traz de sedimentos, formaram-se grandes corpos cheinhos de água 

salobra, onde adoro viver. Quando os cientistas encontram uma 

grande quantidade dos meus fósseis, é sinal de que aquele local não 

foi nem mar nem lago, e sim um pouquinho de ambos: uma laguna. 

Pegou?

UM OSTRACODE BICUÍRA
8

E aí galera! Aqui quem fala é o 
Dedé da Barra. 

Nome: Cyprideis multidentata Hartmann, 1955.

Tamanho médio: 1 mm.

Idade aproximada: é uma espécie vivente, mas que habita o Brasil há milhares 
de anos.

Onde vive: em lagunas e estuários ao longo da costa do Brasil.

23
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Oh eu aqui de novo! Você sabia que o Brasil é muito maior 

do que aquilo que vemos no mapa? Uma grande parte do 

território brasileiro está sob as águas do Oceano Atlântico. É a 

margem continental. Ela é mais estreita na região nordeste e mais 

larga nas regiões norte e sul. Em boa parte da sua extensão, ela 

atinge centenas de quilômetros de largura! 

Na margem continental, existem valiosos recursos minerais, 

como campos de petróleo e gás, e os seres que vivem por lá têm 

importância alimentar e farmacêutica. Com eles, podemos produzir 

comida e remédios! O mar que banha o Brasil inclui uma parte 

chamada Mar Territorial, no qual é soberano, e outra chamada 

Zona Econômica Exclusiva, onde o Brasil tem prioridade para a 

exploração de recursos vivos e minerais. Essa área é tão vasta, tão 

cheia de vida e tão importante para o país que recebeu o apelido de 

Amazônia Azul.

O mar é parte da identidade brasileira. Por ele, nosso país foi 

povoado; próximo a ele, vive a maioria do nosso povo; e é junto ao 

mar que muitos de nós descansamos nas férias. O mar é a cara do 

Brasil, faz parte da nossa cultura, do nosso folclore. Regula nosso 

clima, nos dá alimento, encanta nossos visitantes. Muitos países não 

possuem um mar, e muitos dos países marítimos não possuem um 

mar tão vasto e diverso como o nosso. Nós todos, Tedi, Pati, Pelé, 

Maju, Kiko e Dedé, esperamos que este livro ajude você a conhecer 

melhor a história da nossa Amazônia Azul e gostar mais dela. Até 

mais!

AMAZÔNIA AZUL: UM VASTO MANANCIAL DE 
CONHECIMENTOS

9

Eu novamente... 
fechando a história. 

25
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Th eriosynoecum
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Água salobra: água com baixa salinidade, resultante da mistura de 

água doce com água salgada. É o tipo de água que encontramos nas 

lagunas e nos estuários.

Amazônia Azul: denominação dada ao Mar Territorial Brasileiro e 

à Zona Econômica Exclusiva, em virtude do conjunto de suas áreas 

e da importância estratégica para o país.

Bicuíra: denominação dada aos habitantes do litoral do Rio Grande 

do Sul.

Cadeia de Walvis: elevação existente no fundo oceânico na região 

leste do Atlântico Sul.

Cosmopolita: um ser vivo que habita praticamente todas as regiões 

ou todos os oceanos da Terra.

Cretáceo: período da história da Terra entre 145 e 66 milhões de 

anos atrás.

Elevação de Rio Grande: elevação existente no fundo oceânico na 

região oeste do Atlântico Sul.

Estuário: zona transicional entre um rio e um oceano ou mar. É 

uma área que sofre a infl uência das marés e, portanto, apresenta 

forte gradiente de salinidade.

Formação Riachuelo: nome dado ao conjunto de rochas que marca 

a ligação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. 

Fóssil: registro de restos ou vestígios de um organismo ou de sua 

atividade de vida (ex.: conchas, ossos e pegadas) preservados nas 

rochas.

Golfo: reentrância da costa maior que uma baía. No continente 

americano, temos como exemplo típico o Golfo do México.

Jurássico: período da história da Terra entre 201 e 145 milhões de 

anos atrás.

Lago Araripe: lago do período Cretáceo, cujas rochas altamente 

fossilíferas se encontram no interior do nordeste. Ocupava parte do 

território dos atuais estados do Piauí, Pernambuco e Ceará.

Laguna: corpo d’água predominantemente salobra ligado ao oceano 

por meio de um canal.

Mar territorial: faixa oceânica na qual o país tem soberania plena. No 

Brasil, ela se estende por doze milhas náuticas (aproximadamente 22 

km) a partir da costa.

Margem continental: borda submersa de um continente formada 

por três partes denominadas plataforma, talude e sopé. 

Paleoceanografi a: é o nome dado ao estudo dos oceanos do passado 

e das mudanças neles ocorridas ao longo do tempo geológico.

Sedimentos: fragmentos de rochas e minerais ou restos de animais 

ou plantas movidos pela água, vento ou gelo, e que depois são 

depositados, por exemplo, no fundo de um lago. São classifi cados 

pelo tamanho do fragmento em argila, silte, areia, cascalho etc.

Tectonismo: processos de movimentação da crosta terrestre.

Zona Econômica Exclusiva: região oceânica na qual o Brasil 

possui prioridade para exploração de recursos econômicos vivos e 

minerais.
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