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Por que é importante estudar o ciclo do 
carbono ?

•elemento base para a vida:

é absorvido pelos seres vivos, 
contribuindo para a formação de 

sua biomassa



 plantas incorporam CO2 e o convertem para 
carboidratos através da fotossíntese. 

 Este carbono das plantas tem agora 3 
destinos possíveis: 

• ser liberado para a atmosfera pelas 
plantas através da respiração

• estar presente na planta quando ela morre

• ser comido por um animal



 Nos animais o C tem também 3
destinos possíveis:

◦ Vai ser liberado para a atmosfera através da
respiração

◦ vai ser incorporado pelas plantas na fotossíntese

◦ vai ser dissolvido nos oceanos



 Quando a planta ou animal morre, duas 
coisas acontecem com o Carbono. 

 ele pode ser utilizado por decompositores (e 

liberado para a atmosfera)

 ele pode ser soterrado intacto e em última instância 

formar carvão, óleo ou gás natural



 O ciclo do carbono é complexo, pois
opera em diversas escalas de tempo: 

◦ componentes a curto e longo prazo

 Processos geológicos operam em escalas de 
tempo de milhões de anos

 Processos biológicos operam em escalas de 
tempo anuais

◦ contínuo ciclo de C orgânico e inorgânico



 Transferência/Remoção CO2 oceano:

◦ Fotossíntese plantas marinhas 

 tecidos orgânicos moles

◦ Formação testas carbonáticas

 material esqueletal

 Águas superficiais

◦ Contínua adição da atmosfera

 Águas profundas

◦ Regenerado: oxidação (destruição) matéria 

orgânica



 empobrecimento em Águas superficiais

 Aumento em direção base zona eufótica

 Enriquecimento em águas profundas

 CO2 extremamente reativo quimicamente 
na água do mar

◦ Efeitos profundos na química dos oceanos
 Controle sobre o pH

 sumidouro excesso CO2 atmosférico



Principais reservatórios 



atmosfera 750

Florestas                      610

solos 1.580

oceano superficial       1.020

oceano profundo       38.100

carvão 4.000

petróleo 500

gás natural 500

RESERVATÓRIOS TAMANHO (Gt C)



Atmosfera 

 menor dos 3 principais reservatórios de C 

 existe principalmente como CO2

 O CO2 atmosférico varia 

sazonalmente: verão com 

aumento de biomassa 

diminui CO2 atmosférico 

devido a respiração e vice-

versa



Antes da atividade humana o sistema também 
mostrava variabilidade natural: 
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• maior reservatório ativo no ciclo do carbono 

• maioria está na forma de bicarbonato

 tem o principal papel em controlar os níveis de CO2 atmosférico



Processos que removem CO2

atmosférico das águas superficiais

 1. Troca de Gases

 2. Aporte Biológico

 3. Formação de água de fundo

 4. Processos em águas intermediárias e 
profundas que afetam o CO2

 5. Ressurgência



1. Troca de Gases

 na ausência de outros processos, conduz ao equilíbrio da superfície 

do oceano com a atmosfera

- os oceanos só podem incorporar ~3% do aporte de CO2 da 

queima de combustíveis fósseis



- reações entre íon carbonato dissolvido e CO2 :

• reações convertem CO2 em HCO3
-

• precipitação de carbonato em águas superficiais

•estas bases naturais titulam CO2 adicinado pela troca de gases

respiração fotossintese     

Precipitação
biogênica

Precipitação
mineral

C orgânico

C orgânico Sedimentos
carbonáticos

atmosfera

oceano

sedimentos



- as águas superficiais atingem o equilíbrio com CO2

atmosférico em ~1 ano:

• rápido o suficiente para ficar em paz com as atividades 

humanas, 

•mas a superfície do oceano não tem uma capacidade 

grande o suficiente para neutralizar toda esta ação,

• necessita de um modo para mover o CO2 para águas 

profundas e sedimentos



2. Aporte Biológico

utilizado

FOTOSSINTESE

Partículas 

processadas 

e afundam

Algumas 
particulas são 
remineralizadas 
em profundidade

Isto produz 
um gradiente 
de CO2



 A taxa fotossíntese é acelerada conforme 

nível de CO2 e temperatura aumentam

◦ Maior quantidade de CO2 fixado pela biota

◦ Importante sumidouro de CO2 das águas 

superficiais



-Aporte biológico:

-transporta CO2 para o fundo do oceano na forma de matéria

orgânica ou testas carbonáticas



circulação 
termohalina

- remove CO2 pelo movimento físico da água da superfície em 

direção ao fundo

CO2 CO2

3. Formação de água de fundo



4. Processos em águas 

intermediárias e profundas que 

afetam o CO2

-oxidação da matéria orgânica produz 

CO2

-dissolução da calcita : 

excesso de CO2 pode reagir com 

a calcita em sedimentos 

marinhos e nas partículas que 

estão afundando

Carbono orgânico fixado

Fluxo Carbono  
100m

Fluxo 
Carbono  

1000m

soterramento 
Carbono  



• águas intermediárias são enriquecidas em DIC

- mistura com águas profundas

- oxidação da matéria orgânica e dissolução da calcita

- a maior parte do CO2 produzido por este processo reage com o 

carbonato de cálcio

5. Ressurgência

Água superficial se afasta da 
costa

Vento sudeste

ressurgência destas águas conduz a 

um excesso de pCO2 nas águas 

superficiais (pCO2 > 0), podendo 

assim ser fonte de CO2 para a 

atmosfera



Sistema CO2-carbonato 
na água do mar

 Ciclo químico CO2 nos oceanos 
◦ Série de reações de equilíbrio

 CO2 atmosférico se equilibra com CO2 água
◦ CO2(gas) CO2(dissolvido)

 CO2 dissolvido se torna hidratado
◦ CO2 + H2O            H2CO3 (ácido carbônico)



 Ácido carbônico sofre dissociação muito 
rápida

◦ H2CO3 H+ + HCO-
3 (íon bicarbonato)

◦ HCO-
3 H+ + CO2-

3 (íon carbonato)

 Estes equilíbrios CO2-água do mar

◦ Dependentes de Temperatura e Pressão

◦ % relativas das espécies estabelecidas pelo pH 
sistema



 CO2 entra no oceano via atmosfera

 Oceano tenta atingir equilíbrio

 Para isto ele  altera química do sistema

 Para entender alterações

◦ pH

◦ alcalinidade



pH

 pH = -log10  H

◦ Log negativo da concentração do íon H

 pH de uma solução

◦ Medida de sua acidez

 Controla o equilíbrio entre os componentes do sistema CO2

na água do mar

 pH normal da água do mar (7,5 a 8,4)

◦ +90% CO2 dissolvido

 Presente na forma de íons carbonato (CO2-
3) e íons 

bicarbonato (HCO3)



Alcalinidade

 Variações na Alcalinidade

◦ Afetam regulagem do equilíbrio CO2 oceano/atmosfera

◦ Modelos de dissolução/preservação carbonatos 

biogênicos

pH água do mar levemente alcalino

Dissolução minerais básicos

Alcalinidade Total (TA)

Capacidade de tamponamento das águas

Papel importante em diversos processos químicos e 

biológicos



 Perda CO2

 durante a fotossíntese

◦ Aumento de PH

◦ Diminuição pCO2 e CO2

nas águas superficiais

atmosfera

oceano

CO2



Produção CO2

Respiração ou Destruição oxidante da matéria orgânica

Aumento  pCO2 e CO2

Diminui pH águas profundas

Águas corrosivas ao carbonato de cálcio

Dissolução de carbonatos

Aumentam [CO2] e alcalinidade águas profundas

atmosfera

oceano

CO2



Incorporação CO2 pelos oceanos

 CO2 reage com água do mar

◦ Forma ácido carbônico, íons bicarbonato e íons 
carbonato

◦ Reações com íons carbonato 

 Água absorve CO2

 Perfis verticais sistema carbonato

◦ Feições distintas entre 

 Águas superficiais

 Águas profundas



Forma dos perfis depende

Fluxo matéria orgânica das camadas 
superficiais e sua taxa de oxidação

Taxa de dissolução do carbonato de cálcio

Modelos de circulação das diferentes massas 
d’água
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pCO2 e CO2 aumentam rapidamente até ~1000m

Extração biológica do CO2



1

2

3

1

2

3

1

2

3

CO2
Alcalinidade total pCO2

pCO2 e CO2 diminuem abaixo de 1000m

Liberação CO2 pela reciclagem de nutrientes
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CO2 e clima mundial

 Ciclos biogeoquímicos C, N, P, O, e S

◦ Controle ambiente global

◦ Oceanos (3/4 superfície) importantes

 Principal reservatório de C
◦ Oceanos

 Atividade antropogênica

◦ Efeito níveis CO2 atmosférico

◦ “efeito estufa”



Efeito Estufa

A Terra, vista como uma chaleira em aquecimento!



 Aquecimento global

 0,6C  desde 1860

 ???? Extensão ou ritmo que a T aumentará no 
futuro ????

 SE modelos atuais atmosfera são corretos

 Aquecimento global significativo ocorrerá nas 
próximas décadas



 IMPORTANTE COMPREENDER OS 

FATORES QUE CONTROLAM O AUMENTO 

GLOBAL DE TEMPERATURAS

 PARA PODERMOS TOMAR MEDIDAS 

IMEDIATAS PARA EVITAR CATÁSTROFES 

POR RÁDIPAS MUDANÇAS NO FUTURO



Mecanismo do Efeito Estufa –

Balanço de energia

 Superfície terrestre e atmosfera mantidas 

aquecidas pela energia solar

◦ Luz visível  

◦ Luz infravermelha 



Marine Physical
Chemistry

radiação
solar  incidente

100%

radiação refletida para espaço
30%

absorvido
50%

Absorvido por gases UV e IR
20%

aquece 
atmosfera

EFEITO
ESTUFA

UV – O3

IR – CO2, H2O

Gelo, neve, areia



 Energia emitida (refletida) na região do  IR térmico

◦ Energia em forma de calor

 Alguns gases da atmosfera (CO2 e H2O) absorvem luz 

IR e ela é reemitida em todas as direções de modo 

completamente aleatório

◦ IR volta para superficie, é reabsorvida, provoca 

aquecimento adicional

EFEITO ESTUFA
NATURAL



 T média superfície terrestre : + 15C

 Se gases que absorvem IR não estivessem presentes na 
atmosfera:  -15 C

 Motivo de preocupação:

 Aumento concentração gases traços no ar

◦ Absorvem IR térmica

◦ Redirecionam maior quantidade de IR refletida

◦ Pode aumentar a T média do planeta

EFEITO ESTUFA
INTENSIFICADO



 N2, O2 e Ar – não absorvem luz  IR

 Principais gases do efeito estufa

 ÁGUA (2/3 do efeito)

 DIÓXIDO DE CARBONO (1/3 do efeito)

 Zonas secas deserto – sem água, sem nuvens

◦ baixas T noturnas

◦ Altas T diurnas

◦ Absorção direta de energia solar

Efeito estufa ~ capacidade absorção de luz pela molécula do gás



Principais gases do Efeito Estufa

CO2

CH4

CFC

H2, O3N2O



Vapor d’água

 Absorve luz IR

 Gás efeito estufa mais importante na 

atmosfera

◦ Produz mais aquecimento por efeito estufa do que qualquer 

outro gás

◦ Embora seja menos eficiente que o CO2

◦ Quantidade de IR térmico redirecionado no ar aumenta 

como resultado de qualquer aquecimento global provocado 

por outros gases e amplificará o aumento da T



 Isto ocorre como efeito indireto do aumento do nível 

dos outros gases

◦ Considera-se que isto não é controlável

 Aumento no aquecimento pela ação do vapor d’água

◦ Não é incluído na lista dos gases cujo aumento nas 

concentrações esta intensificando o efeito estufa



CO2

 Absorve luz IR

Níveis CO2 começaram a aumentar século 19

Revolução industrial

desmatamento



•Atividades humanas tem aumentado grandemente a taxa 

de introdução dos gases do efeito estufa na atmosfera

Flutuações sazonais – intenso crescimento vegetação primavera e verão (remove CO2 do 
ar) e ciclo de decomposição da vegetação no outono inverno (libera CO2)



indústrias Combustíveis fósseisDesflorestamento e queimadas

aumento nas concentrações
dos gases

aumento nas temperaturas
atmosféricas

5 toneladas de CO2/ ano

Pontual – Amazônia
Ásia – 1,6%
Am. Central – 1,5%
Am.Sul – 0,6%

¼ emissões  anuais de 
CO2 antropogenico ¾  emissões anuais de CO2 antropogenico



 Após sua emissão no AR (alguns anos) uma molécula 

de  CO2

◦ Se dissolverá na água superficial dos OCEANOS

◦ Ou será absorvida, tornando-se parte de alguma 

planta em crescimento (algas)

◦ Escalas de dezenas de anos

 Muitas destas moléculas serão liberadas alguns anos 

mais tarde de volta para atmosfera

◦ Sumidouros temporários de CO2

Para onde vai o  CO2 antropogênico ?



 Únicos sumidouros permanentes de CO2

◦ Águas profundas do OCEANO

◦ Precipitação na forma de CaCO3

 Mistura água superficial + profunda é 

muito lenta

◦ CO2 águas superficiais levam ~1000 anos para 

penetrar nas águas mais profundasEscala de 

tempo muito longa



 Força motora

◦ Energia solar

 Calor

◦ Redistribuído pelos ventos e correntes oceânicas

 Oceanos armazenam calor

◦ Controlador natural propriedades  retenção de calor 
da atmosfera

 Papel dominante determinação do clima

CLIMA



CO2 – papel oceânico
Trocado naturalmente entre os reservatórios globais da atmosfera, 
oceanos e biosfera terrestre

oceanos

atmosfera

biosfera 
terrestre



 Troca atmosfera/oceano

◦ Importante na escala de décadas

◦ CO2 atmosférico controlado por CO2 oceânico

◦ 20x mais CO2 dissolvido nos oceanos

 Liberação de apenas 2% CO2 armazenado 
nos oceanos

◦ 2x mais CO2 atmosférico



Fluxos anuais de CO2

antropogênico

combustíveis 
fósseis,
cimento

5,5

florestas

0,2 2,0

oceanos

3,3 sem sumidouro

liberação

absorção

92 90

1,6

0,2

superficial

profunda

sedimentos

rápida rápida

lenta

(Bilhões de toneladas)

1,6 1,8



 Complexa inter-relação

◦ Atmosfera

◦ Superfície dos oceanos

◦ Oceano profundo

◦ Biota marinha

◦ Sedimentos carbonáticos profundos

 CO2 no oceano: série de “extrações”

◦ Reduzem CO2 dentro do sistema

◦ Transportam CO2 para dentro do próprio sistema



 Uma significante quantidade de 

tempo terá que decorrer antes que o 

oceano atinga seu potencial máximo 

de absorção de carbono

 A magnitude deste potencial deve ser 

grande, pois o oceano  tem 

reservatório 60x maior que o 

reservatório  atmosfera



 Devido a um considerável retardo na resposta 

do oceano ao aumento de CO2 atmosférico

esta razão (aporte/remoção) provavelmente 

não será tão facilmente reestabelecida 

se as taxas de emissão de CO2 continuarem a 

aumentar



Outros gases que afetam o 
aquecimento global

 Injeção na atmosfera de gases que podem absorver IR, mesmo 

em quantidades traço

◦ Conduzirá ao aquecimento global

◦ Não podem absorve luz IR: átomos livres, moléculas diatômicas 

homoleculares e hetereonucleares (CO e NO)

◦ Podem absorver luz IR: moléculas com 3 átomos ou mais



Metano (CH4)

 Por molécula, um aumento na quantidade de metano causa 

um efeito de aquecimento 21X maior que a adição de CO2



◦ CH4 absorve mais fótons do IR que o CO2

◦ Porem existem 80X mais moléculas de Co2 do que CH4 na 

atmosfera

 CH4 se torna menos importante que o CO2 (1/3 do 

aquecimento produzido pelo CO2)



 [CH4] atmosférico mais que dobrou em relação ao seu 

valor pré-industrial(~1850)

 Fontes antropogênicas:

◦ Aumento produção de alimentos

◦ Uso combustíveis fosseis

◦ Desflorestamento



 70% emissões atuais são pela atividade humana

◦ Metano produzido por via biológica pela decomposição 

anaeróbica de matéria vegetal

 Decomposição de plantas submersas (pântanos, 

brejos, cultivos de arroz)

 Expansão de terras alagadas por inundação pra 

produzir energia hidrelétrica



 Animais ruminantes produzem metano como 

subproduto em seus estômagos quando digerem 

celulose, depois eles arrotam metano 

 Decomposição de lixo em aterros sanitários gera 

metano

 Mineração de carvão



Óxido nitroso (N2O)

 Absorve luz IR

 Por molécula, N2O é 206X mais efetivo que o CO2 em 
causar aquecimento,

 mas sua quantidade é bem menor



 Menos de 40% das emissões é antropogênica

◦ Amônia liberada em aterros sanitários

◦ Queimadas para pastagens – fertilizantes

◦ Produção de náilon

◦ Queima combustíveis – usar catalisadores

 Suprimentos naturais

◦ liberados pelo oceano 

◦ e maioria restante por processos que ocorrem nos 

solos e nas florestas tropicais



CFCs (clorofluorcarbonetos)

 Moléculas com átomos de C ligados exclusivamente com 

átomos de F e/ou Cl

 Maior potencial entre gases traço para produzir 

aquecimento global

◦ Muito persistentes e eficiente absorção de luz IR



 CFCl3 e CFCl2

◦ Já liberamos em grandes quantidades na atmosfera e tem 

longo tempo de resistência

 Uma molécula de CFC tem potencial para causar a mesma 

quantidade de aquecimento que 10.000 moléculas de CO2 



 Porem o aquecimento causado pelos CFCs é pequeno

◦ Cancelado pelo resfriamento que induzem na 

estratosfera pela destruição da camada de ozônio

◦ Permite  que mais luz UV alcance  a superfície, onde é 

absorvida



 Utilizados em congeladores, refrigeradores e aparelhos 

de ar-condicionado

◦ Protocolo de Montreal 1995cionado – proibiu produção

◦ Substitutos (HCFC e HFC) tem menor tempo de 

residência e absorvem menos IR – menor ameaça ao 

efeito estufa



Aerossóis

 Matéria particulada lançada por erupções vulcânicas nas 

camadas superiores da atmosfera

 Matéria particulada produzida por processos industriais

 Ex. dióxido de enxofre liberado pela queima do carvão 

geram aerossóis de sulfato, que intercepta lua luz do sol 

antes que ela chegue a superfície e resfria a T do ar na 

troposfera



 Ex.  Erupção do Monte Pinatubo (1991) nas Filipinas

◦ Lançou 30 milhões de toneladas de SO2

◦ Diminuiu temperatura da superfície global  de O,2C entre 1992 e 

1993

 Aerossóis poluentes  em áreas 

urbanas – maioria rico  em sulfatos

http://www-tadmus.spawar.navy.mil/KWebUnclass/Science Adv/Pinatubo 18km eruption.gif


 Oxidação do DMS(dimetilsulfeto) gera aerossol

◦ DMS produzido pelo fitoplancton marinho

◦ Liberado no ar sobre os oceanos

◦ Sofre oxidação na troposfera e forma ácidos de S que 

formam partículas aerossol

◦ e conduzem a formação de gotas de água e a partir 

delas, nuvens sobre os oceanos

◦ Partículas e gotículas desviam luz solar incidente



água do mar 
aquecerá

aumentará 

emissões DMS

diminuirá luz 
solar incidentes

Atenuará o 

efeito estufa

Se aumentar 

efeito estufa
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8 Mudança climática brusca
RICHARD B. ALLEY

Alterações drásticas e repentinas de temperatura não 
são apenas sensacionalismo do cinema. Elas ocorreram 
no passado em questão de poucos anos



16 Desarmando a bomba-relógio do aquecimento global
JAMES HANSEN

As conseqüências são potencialmente desastrosas, mas ações para tornar a 
atmosfera mais limpa podem desacelerar e até deter o processo no futuro

26 Fantasmas do degelo
ROBERT A. BINDSCHADLER E CHARLES R. BENTLEY

Cientistas avaliam quão rapidamente a capa de gelo da Antártida está se 
desintegrando e qual impacto 
terá na elevação do nível global de água nos oceanos

34 O acelerado derretimento do Norte
MATTHEW STURN, DONALD K. PEROVICH E MARK C. SERREZE

Pesquisadores tentam compreender como o descongelamento das geleiras e do 
permafrost afetará o 
Ártico e o resto do planeta



42 Recuo das geleiras no Himalaia
GUNTHER JAUK

Gelo derretido e pedras formam imensos lagos glaciais, que causam 
inundações devastadoras ao se romper; no futuro, o abastecimento de água 
de grande parte da Ásia será prejudicado

50 Gerador de efeito estufa na Sibéria
GERT LANGE E THILO KÖRKEL

Gás metano produzido no subsolo permanentemente congelado – mas que 
se derrete mais a cada dia – piora o aquecimento da atmosfera

54 Quando começamos a alterar o clima?
WILLIAM F. RUDDIMAN

Hipótese sugere que as práticas agrícolas de nossos ancestrais deram início 
à elevação da temperatura muito antes da queima do carvão e da 
industrialização



62 Caprichos do ambiente no Cretáceo
THOMAS WAGNER, WOLFGANG KUHNT E JAAP S. SINNINGHE 
DAMSTÉ 

Há 94 milhões de anos, a Terra parecia uma sauna. As condições 
eram extremas, e o clima sofria com as oscilações da órbita 
terrestre

70 Mudança climática no Brasil
CARLOS A. NOBRE, EDUARDO D. ASSAD E MARCOS D. OYAMA

O impacto que a fauna e a flora dos ecossistemas da Amazônia e a 
agricultura do país poderão sofrer em conseqüência do aumento da 
temperatura

76 Questão de eficiência
JOSÉ GOLDEMBERG

A melhor forma de diminuir a enorme produção de gás carbônico é 
aumentar a relação entre a energia útil obtida com petróleo e a 
consumida 



82 Comércio dos direitos de emissão
KARL-MARTIN EHRHART E JOACHIM SCHLEICH

Simulação testa se é possível atingir as metas de proteção do 
clima do Tratado de Kyoto com o sistema de compra e venda dos 
direitos de emitir dióxido de carbônico por países e indústrias

86 Energia renovável: sonho ou realidade?
ROGÉRIO C. CERQUEIRA LEITE

A transição para combustíveis não fósseis não será fácil nem 
viável a curto prazo. É preciso reduzir a emissão de gases estufa 
ou promover o seqüestro de carbono 

92 Podemos enterrar o carbono?
ROBERT H. SOCOLOW

Pode ser possível livrar-se do CO2 bombeando-o para o subsolo, 
mas para isso é necessário superar alguns 

obstáculos tecnológicos 


