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Química dos oceanos, geoquímica e poluição marinha



Química dos Oceanos 
estuda as propriedades e interações

dos elementos e substâncias

químicas no ambiente marinho

Química dos oceanos, geoquímica e poluição marinha

estuda a introdução, pelo homem, de 

substâncias químicas no ambiente marinho 

e que resultem em alterações neste 

ecossistema

Poluição Marinha

Geoquímica Marinha

estuda a composição química dos 

múltiplos compartimentos que 

formam os oceanos em diferentes 

escalas de tempo e espaço



“Mudanças Climáticas e o Oceano Austral”: estudos dos processos biogeoquímicos frente às

mudanças ambientais locais e que possam ter impacto nos climas do Brasil e do Atlântico Sul.

“Efeitos das Mudanças Climáticas na Biocomplexidade dos Ecossistemas Antárticos e suas

Conexões com a América do Sul”: estudos do impacto antrópico sobre os ecossistemas

antárticos e os ciclos biogeoquímicos (incluindo o balanço de carbono).

MCTI

(2013-2022)



Ações científicas relacionadas a Química dos 

oceanos, geoquímica e poluição marinha na Antártica

Ciclo do CARBONO



As múltiplas faces do CARbono orgânico 

e METais no ecossistema antártico

Projeto CARBMET

Coordenação Geral: Dr. César de Castro Martins (UFPR)

Dr. Rafael André Lourenço (USP)

Dra. Tatiane Combi (UFBA)

@carbmet



Atividades antropogênicas e ciclo do CARBono

Nature 453, 15 May 2008.

Mudanças no ciclo 

do CARBono

orgânico marinho



Carbono biogênicoCarbono antropogênico

marinho terrígeno

Composição elementar (TOC), 

isotópica (13C) e molecular da 

matéria orgânica



Objetivo geral

Caracterizar as fontes biogênicas e antrópicas dos componentes orgânicos 

(elementar, isotópica e molecular) e inorgânicos (metais)

Baía do Almirantado, Ilha Rei George

ABORDAGEM MULTIPROXY

propor indicadores 

geoquímicos eficientes de 

alterações ambientais

interpretar as alterações 

no ciclo biogeoquímico do 

carbono orgânico local

atividades humanas de 

pequena e longa distância em 

diferentes escalas de tempo 

MULTÍPLOS COMPARTIMENTOS



No campo ...

água superficial (  0,5 m)

sedimento 
de fundo



No laboratório ...

material 
particulado em 

suspensão

No laboratório ...



Projeto PROVOCCAR Processos de ventilação oceânica 
e ciclo do carbono no Norte da 

Península Antártica

Coordenação Geral: Dr. Maurício Mata 
IO/FURG

Dr. Rodrigo Kerr (IO/FURG)
Dra. Vanessa Hatje (UFBA) - vhatje@ufba.br

Estudar a influência combinada das águas mais frias e densas do Mar de Weddell e as águas 

relativamente mais quentes do Mar de Bellingshausen; e os aportes continentais e de gelo marinho

sobre a dinâmica e processos oceanográficos dominantes na região norte da Península Antártica

 Elementos terras raras

 Isótopos de Nd e Ba


14C e 13C



Projeto Mephysto
Biocomplexidade e Interações Físico-Químico-Biológicas 

em Múltiplas Escalas do Atlântico Sudoeste

Coordenação Geral: Dr. Moacyr Araújo | DOCEAN/UFPE

UFBA | Instituto de Geociências e Instituto de Química

• Dra. Ana Cecília R.A. Barbosa

• Dra. Tatiane Combi

• Dra. Gisele Olímpio da Rocha

• Dr. Jailson B. de Andrade

PUC-Rio | Departamento de Química
• Dr. Renato S. Carreira

Sub-área: Química do Oceano e da Atmosfera

 Material particulado atmosférico

 marcadores geoquímicos e poluentes orgânicos

 microplásticos

Trajeto “América
do Sul – Antártica”

@mephysto_proantar



Ações científicas relacionadas a geoquímica e poluição marinha na Antártica

Existe poluição na Antártica ?

O Continente Antártico está suscetível à impactos globais e locais !

Enseada Martel, vista
da Estação Antártica Brasileira



Turismo

Pesquisa e Manutenção



Projeto MonitorANTAR

Monitoramento ambiental da área de influência direta da 
Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)

Coordenação Geral: Dra. Rosalinda Montone – Instituto Oceanográfico / USP

O monitoramento ambiental das áreas de atividades brasileiras na Antártica é um compromisso firmado 

pelo Brasil, na assinatura do Protocolo ao Tratado da Antártica sobre Proteção do Meio Ambiente

A introdução de contaminantes tais como metais, combustíveis fósseis, subprodutos de queima 

e esgoto das estações de pesquisas podem causar alterações no ecossistema antártico



Projeto MonitorANTAR

Monitoramento ambiental da área de influência direta da 

Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)

Uma das maiores série temporais em termos de monitoramento ambiental para indicadores químicos 

de introdução de esgoto, hidrocarbonetos do petróleo e poluentes orgânicos persistentes (POPs)

Martins et al. (2012) MPB 64: 2867

Martins et al. (2010) ENVPOL 158: 192 Combi et al. (2017) MPB 118: 447



Credibilidade científica internacional

Publicações em periódicos de alto fator de impacto na área ambiental 

Colaboração em artigos de divulgação em plataforma digitais

Inventário global dos níveis de poluentes orgânicos nos oceanos 

Sutilli et al. (2019) ENVPOL 253: 981

Ferreira et al. (2013) STOTEN 443: 505



Poluentes Orgânicos Persistentes

Dispersão global: alcançam a Antártica

Radionuclídeos Artificiais (137Cs)



Legado científico relacionado a Química dos oceanos, geoquímica e 

poluição marinha na Antártica

Década de 1990

Dra. Márcia Bícego

marciabicego@usp.br

Dra. Rosalinda Montone

rmontone@usp.br

Dra. Rosane Ito

rosanegito@gmail.com

Dra. Rolf Roland Weber

(In Memorian)

Década de 1980

Nova geração

Dra. Tatiane Combi

tatianecombi@gmail.br

Dra. Juliana Leonel

tatianecombi@gmail.br

Dra. Ana Cecília Barbosa 

cecilia.albergaria@ufba.br

Dra. Iole Orselli

Iole.orselli@furg.br

Dra. Jannine Avila

Avançando ....



@nospelosoceanos

OBRIGADO !
César Martins (UFPR)
ccmart@ufpr.br
@carbmet

mailto:ccmart@ufpr.br

