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Motivação 

Para onde vai o  CO2 
antropogênico? 

• Atmosfera - 55% 

• Oceano - 25 to 30 % 

• Biosfera - 15 to 20% 

Ruddiman, 2001 



ACIDIFICAÇÃO OCEÂNICA 
Enquanto as mudanças climáticas apresentam incertezas, estas 

mudanças são totalmente previsíveis. Somente a escala de tempo e 

a  sua extensão estão sob debate. 

Caldeira & Wickett 2003 

Mudança atual do pH em 

águas superficiais, devido 

a absorção de  CO2 

antrópico 

Previsão de que o  pH 

decresça em 0,77 

unidades na superfície 

oceânica 



Fotos: Virginia M. Tavano 



Séries  temporais 

http://hahana.soest.hawaii.edu/hot/trends/trends.html 

The Hawaii Ocean Time-series program 

pCO2 

pH 
pH = -log [H+] 
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Kleypas et al., 2006 

Organismos Suscetíveis a Acidificação 

www.jcrystal.co
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O que controla a biocalcificação? 

• Numerosos estudos indicam que depende o grau 

de saturação do  CaCO3 em água mar : 

Ω = [Ca2+] [CO3
2-]  /   

Grau de Saturação 

da Aragonita/Calcita 

Íon Cálcio  
Íon Carbonato 

Coef. Solubilidade da 

Aragonita/Calcita  

Ω>1 promove a precipitação 

Ω<1 promove a dissolução 



Orr et al. 2005 (Nature) 

H2Omar + CO2  Ácido 

Model Simulations 
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A absorção de carbono atmosférico pelo oceano leva ao 

aumento da acidificação oceânica 

[CO3
2-]Aragonita 

[CO3
2-] = [CO3

2-] — [CO3
2-]sat    

CO2 e carbonato de cálcio são mais solúveis em águas frias 

Oceano Austral – termômetro para os efeitos da acidificação  



pH 

aragonita 

Variação média em 10 anos 

Takahashi e Sutherland, 2013  



Antarctic Pteropod ”Limacina helicina”  

Foto: National Science Foundation 



a b c 

d e f 

Images of juvenile L. helicina antarctica (from which the periostracum has been removed) showing different 

levels of dissolution. a,b, Intact animal without any indications of dissolution. c, Level I: the upper prismatic 

layer slightly dissolved. d, Level II: the prismatic layer partially or completely missing and the cross-lamellar 

matrix partially exposed with increasing porosity in the upper crystalline layer. e,f, Level III: the crossed-lamellar 

matrix showing signs of dissolution across large areas of the shell, and the shell becoming more fragile owing 

to fragmentation.     

           Mar da Escócia                              Bednaršek et al., 2012 

Dissolução de pterópodos no oceano Austral - arag ̴ 1 
8 dias 



Aumento de CO2    mudança na 

estrutura da comunidade 

100ppm 
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Mar de Ross (verão 2005/2006) Tortelli et al. , 2008 

Incubação entre 10-18 dias 



 
O que sabemos hoje? 

Ao contrário de muitas perturbações antrópicas no ambiente 

marinho, a acidificação oceânica influenciará várias regiões  

biogeográficas incluindo oceano aberto e costeiro. 



Doney et al., 2009 

Efeitos do 
 enriquecimento 

do CO2  

Os efeitos agudos da 
acidificação não são 

uniformes, nem 
entre espécies, nem 

ao tempo de 
exposição 



Estratégias Atuais 

Proteger o ambiente marinho de alterações 

mais drásticas que as atuais. 
       

 

 

   2010: oceano absorveu ~7 GtCO2  

             per capita ~1 tCO2  
 

 

Mitigar : melhor compreender os impactos 

da acidificação nos processos oceânicos e 

os impactos socioeconômicos para a pesca, 

aquicultura, turismo e outros serviços 

ambientais decorrentes dela. 



Free Ocean CO2 Enrichment’ (FOCE) 

Australian Antarctic Division 

www.antarctica.gov.au 

2014 - 4 meses a 20m (fundo) 

www.rsc.org 

4 zonas: 
 Água 
 Biodiversidade 
 Biodiversidade 
 Sedimento 
 
 

Monterey Bay Aquarium Research Institute, 2005 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YAxRcNNrP-fc8M&tbnid=wu4plbgF2kOIPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpubs.rsc.org%2Fen%2Fcontent%2Farticlehtml%2F2002%2FJA%2FB203449M&ei=Xod6Uo2KLcSIkQenxoHoCw&bvm=bv.55980276,d.eW0&psig=AFQjCNG9HtIrccouNN8yI0uEb0eYES0sMw&ust=1383848078375893


 

• Criado em dezembro de 2012, durante o Workshop "Studying Ocean 

Acidification and its effects on marine ecosystems" .  

 

• O grupo tem como objetivo de curto prazo integrar os pesquisadores 

brasileiros em uma ampla rede nacional de cooperação 

interdisciplinar em estudos de Acidificação dos Oceano, além de 

contribuir com os programas internacionais em curso. 

 

http://www.broa.furg.br/ 



Acidificação oceânica : um novo argumento 

para controle urgente das emissões de CO2? 

obrigada 


