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Pré-requisito: X 

Professor Responsável:  

 

OBJETIVOS Apresentar aos alunos os conceitos básicos que permitam a compreensão da interação 
entre processos químicos, biológicos, físicos e geológicos que definem e regulam a compo-
sição química dos oceanos, assim como avaliar como os ambientes aquáticos respondem a 
fatores naturais e antrópicos. 

EMENTA: Introdução; Classificação e compartimentação dos ambientes aquáticos; Composição quí-
mica da água do mar; Ciclos biogeoquímicos; Produção primária; Química dos sedimentos; 
Processos biogeoquímicos em estuários; Variabilidade natural e perturbações antrópicas.  

PROGRAMA  
Introdução: evolução da Terra e origem dos oceanos, interação entre processos e o concei-
to de “reator químico”;  
 
Classificação e compartimentação dos ambientes aquáticos: sistemas costeiros e oceâni-
cos, principais compartimentos (ar, água, sedimento e biota) e interação entre eles;  
 
Composição química da água do mar: origem e aporte de materiais (fluvial, marinho, atmos-
férico, hidrotermal), fases dissolvidas e particuladas, gases dissolvidos, sistema carbonato e 
pH dos oceanos, elementos principais, elementos menores ou “nível traço”;  
 
Ciclos biogeoquímicos: origem, composição e distribuição dos elementos nutrientes princi-
pais (N, P, S), ciclo do carbono (CO2 e matéria orgânica);  
 
Produção primária: fotossíntese e evolução da vida, métodos para determinação, distribui-
ção global e fatores limitantes, conceito de “bomba biológica”;  
 
Química dos sedimentos: classificação dos sedimentos, água intersticial, diagênese da 
matéria orgânica e zonação redox;  
 
Processos biogeoquímicos em estuários: classificação dos ambientes estuarinos; forçantes 
físicas e gradientes físico-químicos; comportamento conservativo e não-conservativo dos 
elementos, sedimentação e acúmulo de materiais, importância da geocronologia;  
 
Variabilidade natural e perturbações antrópicas: processos em escala global, efeito estufa, 
acidificação dos oceanos. 

AVALIAÇÃO Provas e/ou seminários. 
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