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salinidade
Água Superficial (35 a 37‰)

Água Profunda do Atlântico Norte (34,9‰)

Água Cicumpolar Antártica (34,7 a 34,8‰)
Água Antártica Intermediárial (34,2 a 34,6‰)

Água Cicumpolar Antártica (34,7 a 34,8‰)

Água Antártica de Fundo (34,6 a 34,7‰)
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CICLOS  CICLOS  

BIOGEOQUÍMICOS BIOGEOQUÍMICOS 

DOS NUTRIENTESDOS NUTRIENTESDOS NUTRIENTESDOS NUTRIENTES



atmosfera biosfera

elementos
químicos

oceanossedimentos

Estas vias mais ou menos circulares se chamam 
Ciclos Biogeoquímicos

oceanossedimentos



Evolução destes ciclos envolvem complexos 
processos que ciclam elementos entre os 
diferentes reservatórios na superfície terrestre

Processos biogeoquímicos servem como meio de 
transferência de energia através das cadeias 
alimentares



Resultados destes processos eventualmente 
deixam suas “marcas” na atmosfera, oceanos e 
sedimentos

Maioria dos processos biogeoquímicos são 
microbianosmicrobianos

Metabolismo de organismos maiores é menos diverso



Papel do oceano no ciclo global dos elementos
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Tipos de ciclos biogeoquímicos:

reservatório
na atmosfera ou oceanotipos gasosos

tipos 
sedimentares

reservatório
na crosta terrestre



O tamanho relativo dos reservatórios:

importante quando se avaliam os efeitos da 
atividade humana sobre os ciclos biogeoquímicos. 

reservatórios menores reservatórios menores 

os primeiros a serem afetados por mudanças nos 
fluxos.



alguns ciclos (C, N, O) ajustam-se rapidamente a 
perturbações

por causa de seus grandes reservatórios 
atmosféricos ou oceânicos, ou ambos

Entretanto, existem limites definidos à Entretanto, existem limites definidos à 

tipos gasosos

Entretanto, existem limites definidos à Entretanto, existem limites definidos à 
capacidade de ajustecapacidade de ajuste

mesmo de um reservatório tão grande quanto mesmo de um reservatório tão grande quanto 
a atmosfera. a atmosfera. 



P ou Fe:

mais facilmente afetados por perturbações 
locais
porque a grande massa de material está no 
reservatório relativamente inativo e imóvel da 
crosta terrestre 

tipos sedimentares

crosta terrestre 

alguma parcela do material permutável tende a alguma parcela do material permutável tende a 
ficar perdido por grandes períodos de tempoficar perdido por grandes períodos de tempo

Os mecanismos de retorno ou de reciclagem, em Os mecanismos de retorno ou de reciclagem, em 
muitos casos são principalmente bióticosmuitos casos são principalmente bióticos



Todos 
elementos tem 

seu ciclo

Ciclo da 
água

Ciclo do 

Ciclo da 
Sílica

Ciclo do 
Fósforoseu cicloCiclo do 

Nitrogênio

Ciclo do 
Carbono

Fósforo



CICLO DA ÁGUA
Energia 

solar

Movimento do 
vapor d’água 
pelos ventos

Transporte sobre o continente

Precipitação 
sobre o 
continente

Percolação 
no solo

Descarga e água subterrânea 

Evaporação da água 
do mar     

Precipitação 
sobre a água 
do mar              

Evapotranspiraração



energia é fornecida pelo sol, que conduz a evaporação a partir 
dos oceanos e dos topos das árvores.

O sol fornece energia a qual permite o sistema climático a 
mover vapor d’água (nuvens) de um local para outro 

Energia 
solar

Movimento do 
Transporte sobre o continente

Movimento do 
vapor d’água 
pelos ventos

Transporte sobre o continente

Precipitação 
sobre o 
continente

Percolação 
no solo

Descarga e água subterrânea 

Evaporação da água 
do mar     

Precipitação 
sobre a água do 
mar              

Evapotranspiraração



precipitação :água condensa de um estado gasoso na atmosfera e cai sobre a 
superfície terrestre. 
Evaporação: processo reverso no qual a água líquida se torna gasosa.
Uma vez que a água condensa, a ação da gravidade empurra a água para a 
superfície terrestre. 
A gravidade continua a operar, tanto empurrando a água para baixo da 
superfície (água subterrânea) ou ao longo dela (enxurradas). 

Energia 
solarsolar

Movimento do 
vapor d’água 
pelos ventos

Transporte sobre o continente

Precipitação 
sobre o 
continente

Percolação 
no solo

Descarga e água subterrânea 

Evaporação da água 
do mar     

Precipitação 
sobre a água do 
mar              

Evapotranspiraração



Reservatórios Globais de água (1000 Km3)

Oceanos                   1.370.000
Geleiras                        29.000
Água subterrânea           4.000
Lagos de água doce            125
Lagos salinos                      104Lagos salinos                      104
Umidade do solo                   67
Atmosfera                            14
Rios                                        1,32



CICLO DO NITROGÊNIO



Absolutamente essencial para vida

Forma amino dos aminiácido – formar proteínas e 
enzimas – músculos e pele

é o dos mais complexo dos ciclos biogeoquímicos

Fluxo antropogênico
Múltiplos estados de valência
Fontes e sumidouros terrestres e oceânicos



muitas formas
importantes de N

e porque os 
organismos são organismos são 
responsáveis por cada 
uma das 
transformações. 



O principal reservatório, com ~78% de N
(N2)

É um gás não-reativo (extremamente inerte)

AtmosferaAtmosfera

necessita de muita energia para o gás necessita de muita energia para o gás 
nitrogênio quebrar esta ligação e se combinar nitrogênio quebrar esta ligação e se combinar 
com outro elemento, como o C ou O.  com outro elemento, como o C ou O.  



�� 1. os 1. os relâmpagosrelâmpagos fornecem energia suficiente fornecem energia suficiente 

para “queimar” o N e fixápara “queimar” o N e fixá--lo na forma de nitrato lo na forma de nitrato 

(NO(NO33))

�� 2. fixação por 2. fixação por bactérias*bactérias*, as quais utilizam , as quais utilizam 

enzimas especiais ao invés de extrema quantidade enzimas especiais ao invés de extrema quantidade 

de energia (como os relâmpagos) para fixar de energia (como os relâmpagos) para fixar 

nitrogênionitrogênio

* fixam N* fixam N22, tanto na forma de nitrato , tanto na forma de nitrato 
ou na forma de amônia (NHou na forma de amônia (NH33).).



OceanosOceanos

O ciclo do N nos oceanos tem 3 
principais fontes de aporte:

atividade vulcânica (NH3), atividade vulcânica (NH3), 

atmosfera (NO2 a partir da fixação de N) 

rios (fertilizantes)



Os nitratos são retirados das águas superficiais Os nitratos são retirados das águas superficiais 
durante a produtividade primária. durante a produtividade primária. 

Quando as plantas morrem e se decompõe, os Quando as plantas morrem e se decompõe, os 
compostos de N são regenerados para a coluna compostos de N são regenerados para a coluna 
d’água.d’água.



As aves aquáticas podem também causar uma
perda de N como NaNO3 no guano.

N pode também ser perdido para a atmosfera
como NO2 e este gás pode reagir com o ozônio.

Em resumo, o ciclo do N é controlado
biologicamente pelos organismos.



N2

denitrifcação
Fabrica 
fertilizantes

Bactérias em 
nódulos

animais
NO3

Bactérias 
fixam N

Fixação
(relâmpagos)

plantas animais

Decaimento e restos

decomposiçãoNH3

Bactérias 
nitrato

NO2

Bactérias 
nitrito

plantas



Combustão de combustíveis fósseis

A combustão decorrente dos motores dos 
automóveis e de centrais de energia liberta 
monóxido e dióxido de nitrogênio (NOx). 

Estes gases são posteriormente dissolvidos na 
água da chuva e depositados no solo.



CICLO DO FÓSFORO

chuva

plantas

soerguimento

Intemperismo de 
rochas fosfáticasplantas

animais

decompositores

Fosfato 
no solo

lixiviamento

enxurradas

Fosfato na solução

Precipitação química

Detritos afundando

Sedimentação=rocha nova



O fósforo é um elemento essencial:

Utilizado pelos autótrofos de diversos modos

Constituinte de moléculas de DNA, RNA

os principais manipuladores de energia nas 
células vivas

Heterótrofos obtém P  das plantas que comem
Dentes, ossos, conchas



P ocorre em poucas formas químicasP ocorre em poucas formas químicas

O ciclo do fósforo : mais simples do que o ciclo do nitrogênioO ciclo do fósforo : mais simples do que o ciclo do nitrogênio

Para nossos propósitos, o P tem somente uma formaPara nossos propósitos, o P tem somente uma forma

fosfato (PO4)

é sempre parte de um organismoé sempre parte de um organismo
está dissolvida na água está dissolvida na água 
está na forma de rochaestá na forma de rocha

Esta molécula pesada Esta molécula pesada nuncanunca circula na atmosfera:circula na atmosfera:



Principais reservatórios:
depósitos de guano (excremento de aves 
marinhas)
depósitos de animais fossilizados

fósforo é liberado por:fósforo é liberado por:fósforo é liberado por:fósforo é liberado por:
erosão natural (águas levemente ácidas) erosão natural (águas levemente ácidas) 
mineração e do uso como adubo pelo homemmineração e do uso como adubo pelo homem
rochas de fosfato



fosfato carregado pela água escavado dos depósitos na rocha

oceanosoceanos

depositado em sedimentos depositado em sedimentos 
rasos ou profundosrasos ou profundos

utilizado em utilizado em 
ecossistemas marinhosecossistemas marinhos

parte deste pode ser devolvida parte deste pode ser devolvida 
por corrente de ressurgênciapor corrente de ressurgência

grande parte se perde quase que grande parte se perde quase que 
permanentementepermanentemente



Importantes no ciclo do P 

os humanos que mineram as rochas ricas em 
fósforo parecem acelerar a perda de P e assim 
tornar menos ‘cíclico’ o ciclo do P

os humanos e as aves

tornar menos ‘cíclico’ o ciclo do P

Não existe, porém, um motivo imediato para 
preocupação, pois as reservas conhecidas de 
rochas fosfatadas são grandes. 



utilizado em detergentes, se tornam parte do 
esgoto de efluentes como água suja de 

lavagens

maioria do P usado como fertilizante vem 
de minas de fosforitos marinhos antigos



introdução de esgotos e fertilizantes

elevações locais nas taxas nas quais o 
P é introduzidos nas áreas costeiras

�� Entretanto, a mineralização e o processamento de fosfato Entretanto, a mineralização e o processamento de fosfato 
para fertilizantes criam graves problemas de poluição local.para fertilizantes criam graves problemas de poluição local.

P é introduzidos nas áreas costeiras

aumento 
produtividade algal

alteração nas comunidades 
de fitoplancton



Isto é chamado de eutroficaçãoeutroficação

1. Aporte de P nas águas 
superficiais

2. P fertiliza algas

3. Redução na penetração de 
luz

1

2

4. Redução na vegetação 
aquática sumbmersa

5. Morte das 
plantas,decomposição e 
águas se tornam anóxicas

6. Alguns animais morrem 
pela falta de oxigênio

  

3

4
5

6



as aves marinhas

retiram P do oceano como alimento (peixes)

e retornam P para a terra

e retornam P na forma de fezes (guano), o qual
tem altos níveis de P



animais

aves guano

PO4

plantas

sedimento
ROCHA



guano
mineração

plantas animais

restosPO restos

Decomposiçãointemperismo

PO4

sedimento ROCHA



Distribuição vertical do  fosfato 

águas superficiais

o P é incorporado pelo o P é incorporado pelo 
fitoplanctonfitoplanctonfotossíntesefotossíntese

a maioria do fitoplancton  é a maioria do fitoplancton  é 
consumida pelo zooplanctonconsumida pelo zooplancton

Quando o fitoplancton morre, o PQuando o fitoplancton morre, o P--
orgânico é rapidamente convertido orgânico é rapidamente convertido 
para POpara PO33--

44

o qual obtém POo qual obtém PO33--
44

neste processoneste processo

O material não assimilado é perdido em pellets fecaisO material não assimilado é perdido em pellets fecais
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CICLO DA SÍLICA



O silício na água do mar pode estar na forma 
dissolvida ou particulada

variedade de 
material silicoso intemperismo 

das rochas

transportado para 
o oceano pelos rios 

e pelo vento
quartzo, 

feldspato, argilo-
minerais 



Produção de sílica biogênica

Aporte  Si
• dissolvida nos rios (4,3)
• hidrotermalismo (5,7)
•Intemperismo submarino (0,9)
TOTAL = 10,9

Remoção  Si
• soterramento de testas opalinas (10,4)
• adsorção inorgânica (0,4)

Unidade:(1014gSiO2/ano)

Remoção  Si • adsorção inorgânica (0,4)
•TOTAL = 10,8

mecanismo mais importante pelo 
qual sílica dissolvida é removida da 
água do mar 



RiosRios
Emissão hidrotermalEmissão hidrotermal Si dissolvido para os oceanos Si dissolvido para os oceanos 

Parte removido pela Parte removido pela 
Parte menor é transportada Parte menor é transportada 
para o fundo marinho pela para o fundo marinho pela 
sedimentação pelágicasedimentação pelágica

Parte removido pela Parte removido pela 
deposição de testasdeposição de testas

radiolários (protozoários)diatomáceas (algas)



A produtividade das diatomáceas é limitada pela 
disponibilidade de Si dissolvido. 

Onde ele é abundante, as diatomáceas são o 
fitoplancton dominante 

e elas assimilam nutrientes mais rápido do que 
qualquer outro tipo de alga pelágica. 



As diatomáceas são efetivas em remover  Si 

sua concentração nas águas superficiais é 
virtualmente zero, exceto em áreas de 
ressurgência.

Depois de mortas, as testas silicosas afundam em Depois de mortas, as testas silicosas afundam em 
direção ao fundo marinho, 

e junto com outras partículas biogênicas, são 
remineralizadas na zona profunda.



preservação x dissolução de sílica 

biogênica detrítica

Em contraste com carbonato de cálcio, toda água do 
mar é subsaturadas com relação a sílica opalina

Contudo, uma substancial fração é soterrada 
nos sedimentos, principalmente como resultado 
das baixas taxas de dissolução

testas silicosas estão sujeitas a dissolução quando 
elas afundam  em direção ao fundo marinho



GASES DISSOLVIDOSGASES DISSOLVIDOS
NA ÁGUA DO MARNA ÁGUA DO MAR

gás

gás 
dissolvido



Fontes dos Gases para os Oceanos

Atmosfera (N2, O2)

Atividade Vulcânica (H2S)

Processoa químicos

Atividade biológica
(NO3 → N2O)



gases estão envolvidos em muitos ciclos 
bioegeoquímicos

1. ciclo marinho da matéria orgânicaciclo marinho da matéria orgânica: 

controlado pelos processos de fotossíntese e 

Importância

controlado pelos processos de fotossíntese e 
respiração

fotossíntese: plantas consomem CO2 e 
produzem O2

respiração: consome o O2



2. oceano remove o CO2 antropogênico

um dos principais meios de transferência de CO2

da atmosfera para o oceano é pela troca de gases  
na interface ar-marna interface ar-mar

3. Alguns gases podem ser traçadores para a circulação
oceânica



4. oxigênio é um traçador químico para a fotossíntese

o fluxo da troca do O2 é um importante 

parametro para o cálculo da produção biológica

A troca de gases é um processo pelo qual O2 é 
transportado para o oceano ,assim controla a 
respiração aeróbica



processo quimico armazena uma 
parte da energia solar sob a 
forma de energia potencial

Fotossíntese

dióxido 
carbono 
gás 

água

ar 

dióxido 
carbono 
dissolvido 

Água

energia

Glicose oxigênio 

Respiração



A troca de gases e partículas através da interface 
ar-mar tem importantes impactos no sistema 
marinho

Por exemplo, fluxo de transferência ar-mar do 
CO é grande CO2 é grande 

tanto nos processos naturais 

como nos processos nos perturbados pelo 
homem



No caso da transferência de gases e partículas, 
os oceanos são um sumidouro

por exemplo para os nutrientes 
antropogênicos, poluentes e poeira  mineral antropogênicos, poluentes e poeira  mineral 
terrestre.



Para incorporar o conhecimento dos fluxos ar-mar 
na análise do sistema marinho

não é suficiente apenas quantificar estes fluxos

É importante entender as condições locais e gerais 
que controlam os fluxos ar-mar



A troca de gases traços na interface ar-mar (CO2, 

DMS e outros) 

esta fortemente ligada com sua produção e 

consumo pela biota na superfície dos oceanos

Conseqüentemente os processos que regulam a Conseqüentemente os processos que regulam a 
produção da biota marinha 

são cruciais para o entendimento e quantificação 
da troca de gases.



gases na natureza: 
distribuição e propriedades

gases que existem tanto na atmosfera quanto 
dissolvidos na água do mar

He
Ne
Ar
KrKr
Xe
Rn

Em adição, 3 outros são particularmente de 
interesse 

nitrogênio (N), 
oxigênio (O)
dióxido de carbono (CO2) 



N2

O2
Ar

CO2

Atmosfera

N2

O2
Ar Bi
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Água do mar

CO2

CO2 muito mais solúvel na água do mar que o N2 e O2
CO2 dissolvido reage com água para formar íons 

carbonato e bicarbonato

CO2(g) + H2O          H2CO3(aq)           H+(aq) + HCO-
3(aq)            H+(aq) + CO-2

3(aq) 

Concentração volumétrica

Ar
CO2
gás

ppm por peso (mg/l)



Componente Volume %

Nitrogênio N2 78.08
Oxigênio O2 20.98
Argônio Ar 0.93
Dióxido de Carbono CO2 0.035
Neônio Ne 0.0018
Helio He 0.0005

composição média dos gases na atmosfera 

gases inertes

poluentes
(O3,SO2,NO2,CH4,CO)Helio He 0.0005

Hidrogênio            H 0.00006
Criptônio Kr 0.0011
Xenônio Xe 0.00009
Metano CH4 0.0017
Ozônio O3 0.00006

(O3,SO2,NO2,CH4,CO)



oxigênio deficiente na maioria das águas de 
superfície dos oceanos

consumo por animais e bactérias

maior o tempo que a massa d'água maior o tempo que a massa d'água 
foi isolada da atmosfera

menor seu conteúdo de oxigênio

bom traçador de circulação 
de massa d'água



Supersaturada devido liberação durante 
fotossíntese e bolhas de ar das ondas

Profundidade de Compensação: O2 produzido pelo 
fitoplancton é consumido pela respiração

Intensidade luz insuficiente para crescer 
fitoplancton  - mais C é utilizado para respiração do 
que pode ser fixado pela fotossíntese

Camada misturada

Zona eufótica
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Aumenta níveis O2 pelo aporte de águas 
frias bem oxigenadas

que afundam em regiões polares

camada subóxica : pouca fotossintese, difusão e 
mistura lentas (Consumo O2>>> produção)

Camada de mínimo de O2

Águas profundas

A
um

en
ta
 p
ro
fu
nd
id
ad
e



CO2 característica não dividida pelos outros gases

A maioria do carbono dissolvido na água do mar é na 
forma de íons bicarbonato e carbonato

em media 1 entre 200 átomos de 

CO2(g) + H2O          H2CO3(aq)           H+(aq) + HCO-
3(aq)            H+(aq) + CO-2

3(aq) 
Bi
ca
rb
on
at
o 
+ 
ca
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at
o em media 1 entre 200 átomos de 

carbono está na forma de gás

N2

O2
Ar

CO2
gás
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ppm por peso (mg/l)

Maior quantidade de CO2 nos oceanos que 
na atmosfera : OCEANO determina [CO2] 
na ATMOSFERA



95% do total de todos os outros gases 
(exceto o radônio) residem na atmosfera

a atmosfera é que dita o 
conteúdo dos gases no 
oceano

Na superfície dos oceanos

[gases dissolvidos]
[atmosfera] acima

temperatura



circulação 

termohalina

Formação de água de fundo

- remove CO2 pelo movimento físico da água da 
superfície em direção ao fundo

CO2 CO2



Quando a massa d'água perde contato com a atmosfera, ela 
carrega  com ela uma quantidade de cada gás atmosférico 
quase em equilíbrio. 

podemos esperar que o conteúdo destes gases em águas 
profundas, exceto o CO2 e o O2 (e o radônio), sejam 
determinados por seu conteúdo atmosférico e pela 
temperatura da água profunda de quando ela deixou a 
superfície. 

atmosfera

Águas superficiais

Águas profundas



Outros gases

Óxido nitroso - N2O
Monóxido de carbono - CO
Metano  - CH4

Metiliodeto  - CH3I
Dimetilsulfeto – (CH3)2S

Todos são produzidos por 
organismos nas águas 
superficiais

Dimetilsulfeto – (CH3)2S
Dióxido de enxofre - SO2

Supersaturada nestes gases e 
escapam para atmosferaExceção: fluxo da 

atmosfera para o oceano



CO e CH4

Concentrações similares na água do mar

Na atmosfera [CO]<<<<[CH4]

METILIODETO e DMS

Instáveis em ambiente oxigenado

Produzidos por fitoplancton próximo à superfície

Escapam para atmosferas, onde são decompostos



nitrogênio (N2)
para e a partir do íon 
nitrato (NO-

3)

convertido por vários 
organismos viventes

nos solos e nas 
águas naturais

é muito semelhante aos 
6 gases inertes

não se submete a qualquer reação 
química  que altere sua 

Supersaturado nas águas superficiais(atividade bacteriana)

Por  outro lado, CO2 e O2 estão altamente envolvidos com 
os processos químicos que ocorrem no oceano. 

6 gases inertes
não se submete a qualquer reação 
química  que altere sua 
abundancia
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Ciclo do CarbonoCiclo do Carbono
Efeito EstufaEfeito EstufaEfeito EstufaEfeito Estufa

Sistema CarbonatoSistema Carbonato


