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Torre ATTO – Um instrumental de 

última geração para o estudo do 

clima na Amazônia



Por que estudar a atmosfera da Amazônia?



Por que estudar a atmosfera da Amazônia?

Uma das últimas áreas continentais com 
condições atmosféricas similares às da era 

pré-industrial





	

Maintenance of global carbon cycle
• 15% of global  NPP and a key carbon sink for anthropogenic CO2

• Stores between 100 to 120 billion ton of carbon in the biomass

Powerful hydrology 

• 18% of fresh water flow into the global oceans

• Amazon river discharge of 220,000 m3/s

Biodiversity richness
• > 10% of species

Climate stabilization
• Key heat source for the atmosphere

• Annual rainfall = 2400 mm

Helps to maintain 
cultural and ethnic 
diversity
• Over 300 indigenous populations, 

language diversity
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Emissões 
biogênicas



Interação biosfera-atmosfera na Amazônia

Transformações 
físicas e químicas 

na atmosfera



Por que estudar a atmosfera da Amazônia?

Região tropical:

• As emissões da Amazônia possuem 
impacto na química atmosférica global



Interação biosfera-atmosfera na Amazônia

Transporte 
de poluentes



Por que estudar a atmosfera da Amazônia?

Região tropical:

• Convecção

• Transporte eficiente



Interação biosfera-atmosfera na Amazônia

Influência 
sobre o clima

Trocas de calor

Gases de efeito estufa
(aquecimento)

Aerossóis:  efeito direto e indireto
(em geral, resfriamento)

Transporte de 
vapor d’água



Por que estudar a atmosfera da Amazônia?

Influência da Amazônia no clima

• Evapotranspiração e reciclagem de chuvas

• Transporte continental de vapor d’água

• Fixação de CO2 por fotossíntese



Aerossóis interagem com a radiação solar
Propriedades ópticas de 

aerossóis dependem de:

• distribuição de 

tamanho

• composição química

• formato 

• tipo de mistura

• higroscopicidade

• umidade relativa

Processos fotoquímicos

(produção de secundários)

Absorção

Formação

de gotículas

de nuvens

Espalhamento
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Albedo de espalhamento simples (SSA)
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Partícula muito espalhadora:

SSA próximo de 1
Partícula muito absorvedora: 

SSA baixo (~0,6)

Fuligem

Proporção entre espalhamento e absorção 

de radiação por uma partícula



ATTO: 3 fontes de aerossóis

Biogênicos Queimadas Poeira do Sahara

Diversidade de propriedades físicas e 

químicas e de impactos.



A Amazônia em transformação

UrbanizaçãoDesflorestamento



Interação biosfera-atmosfera na 

Amazônia não-perturbada



Interação biosfera-atmosfera na 

Amazônia perturbada



Quais são os efeitos dessas pressões 

sobre o ecossistema e sobre o clima?

 Impactos no regime de precipitação

 Impactos no clima regional

 Impactos na qualidade do ar 

 Impactos na biodiversidade

 Impactos na fixação de CO2 pela floresta

 Impactos no balanço radiativo terrestre



Amazônia e mudanças climáticas

Duas vias:

Desflorestamento e urbanização impactam o 

ciclo hidrológico e causam mudanças

climáticas regionais

Mudanças climáticas globais alteram o 

funcionamento do ecossistema Amazônico



Vários programas de pesquisa 

sobre a atmosfera da Amazônia

SMOCC

EUSTACH

CLAIRE



Vários programas de pesquisa 

sobre a atmosfera da Amazônia

ATTO: experimento de 

longo termo

Monitorar alterações no funcionamento natural do 

ecossistema nas próximas décadas.



Vários programas de pesquisa 

sobre a atmosfera da Amazônia

Colaboração 

Alemanha-Brasil

• Inst. Max Planck (MPI)

• INPA

• UEA

• USP

• UNIFESP

• UFSM

• Embrapa

• UFPR

• ...



A torre ATTO

Amazon Tall Tower Observatory







A construção da torre ATTO



Retrotrajetórias de massas de ar
Estação chuvosa Estação seca

(Andreae et al., 2015)



Amazon Tall Tower Observatory - ATTO

80 metros 325 metros 



Amazon Tall Tower Observatory - ATTO

325 metros 
Por que tão alto?

• Maior footprint (~1000 km)

• Permite medidas em várias 

altitudes (processos locais 

e regionais)

• Permite monitorar

fenômenos

micrometeorológicos

como: formação da 

camada limite noturna, 

turbulência intermitente e 

ondas de gravidade
D

o
u

g
la

s 
La

m
b

e
rt

-F
o

lh
a

p
re

ss



Estação chuvosa e estação seca

(Andreae et al., 2015)



Objetivos científicos

1. Investigar fontes e sumidouros de gases de efeito estufa e de COVs e 

avaliar impactos de mudanças climáticas e mudanças no uso do solo

2. Monitorar as trocas de gases traço e aerossóis para aprimorar o 

conhecimento sobre física e química atmosférica na Amazônia e 

impactos de atividades antrópicas

3. Determinar fluxos verticais de aerossóis e gases traço entre biosfera e 

atmosfera

4. Investigar processos de transporte e de turbulência

5. Desenvolver modelos para descrever fluxos de calor, umidade, aerossóis e 

gases traço

6. Validar observações de satélites
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Medidas iniciadas em 2012

 Meteorologia e micrometeorologia: perfis de temperatura e 

vento, precipitação, fluxos de calor e de vapor d’água, 

turbulência, perfis de temperatura do solo, radiação, visibilidade.

 Gases traço: perfis verticais de CO2, CO, CH4 e O3. Medidas

intensivas de COVs, NOx, OH e outros. 

 Aerossóis: espalhamento, absorção, fluorescência, distribuição 

de tamanho, composição química, higroscopicidade, 
concentração de CCN



O que temos aprendido 

sobre gases traço e 

aerossóis na torre ATTO?



CO2 no ATTO versus ilhas no Atlântico

Ilhas Ascenção

Cabo Verde

ATTO
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 Menores concentrações de CO2 no ATTO: sumidouro de 
carbono na Amazônia

ATTO

Cabo Verde

Ilhas 

Ascenção

(Andreae et al., 2015)

CO2 no ATTO versus ilhas no Atlântico



ATTO
Cabo Verde

Ilhas 

Ascenção

(Andreae et al., 2015)

CO no ATTO versus ilhas no Atlântico



 Estação chuvosa: concentrações semelhantes a Cabo Verde

 Ausência de fontes emissoras de combustão significativas no 

caminho até o ATTO durante a estação chuvosa

ATTO
Cabo Verde

Ilhas 

Ascenção

(Andreae et al., 2015)

CO no ATTO versus ilhas no Atlântico



 Estação seca: concentrações são maiores no ATTO

 Influência de emissões de queimadas no sudeste da 

Amazônia

ATTO
Cabo Verde

Ilhas 

Ascenção

(Andreae et al., 2015)

CO no ATTO versus ilhas no Atlântico



CO2 – ciclo diurno médio

(Andreae et al., 2015)

Noite: acúmulo 

de CO2 no interior 

do dossel; 

gradiente vertical

Dia: 
concentração 

mínima de CO2

(fotossíntese)



Ozônio

 Produção fotoquímica

 Precursores: NOx e COVs

 Na Amazônia não-perturbada, 

produção de O3 limitada por NOx

 Impactos: danos à vegetação, 

saúde humana, gás de efeito 

estufa 

COV



Ozônio

(Andreae et al., 2015)

Estação chuvosa

 Produção acima do dossel

 Forte gradiente vertical 

(deposição)

 Concentração 1,4 vezes 

maior na estação seca

Estação seca



COVs: Compostos Orgânicos Voláteis

Fontes de COVs biogênicos:

(IPCC, 2001)

Etileno PropenoEtano Propano Butano

Acetileno



COVs Biogênicos

 Forte influência na capacidade 

oxidativa da atmosfera (OH, O3, 

radicais)

 Precursores de aerossóis orgânicos 

secundários (SOA)

 Emissão de isopreno é função da 

radiação solar e da temperatura

Acetileno

Emissão de isopreno (mg/m2/dia)

Julho, 1980-2010

(Sinderalova et al., 2014)



Isopreno no ATTO

Ciclo diurno bem definido

Maiores concentrações na 

estação seca (radiação, 

temperatura)

Maiores concentrações no 

alto do dossel

(Yanez-Serrano et al., 2015)



Produtos da oxidação de isopreno (Iox)

 Iox = MVK, MAC, ISOPOOH

 Estação chuvosa: pouca 

oxidação

 Estação seca: maior 

capacidade oxidativa

(menor nebulosidade, 

queimadas, mais NOX e O3)

 Oxidação ocorre acima do 

dossel (Yanez-Serrano et al., 2015)

Iox / isopreno
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Composição química de 

aerossóis da moda fina

(Andreae et al., 2015)

<1%

Abr 2015: 0,6 ug/m3 Set 2014: 8,9 ug/m3

Estação chuvosa Estação seca



Oxidação de isopreno e a produção de 

aerossóis orgânicos secundários (SOA)

Sá et al., 2017

Caminho natural

(baixo NOx) Produção 

eficiente de SOA



Oxidação de isopreno e a produção de 

aerossóis orgânicos secundários (SOA)

Sá et al., 2017

Caminho perturbado

(NOx antrópico)
Produção pouco 

eficiente de SOA



Composição dos aerossóis 

orgânicos

LV-OOA

SV-OOA

IEPOX BBOA
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Org Componentes 
orgânicos

Ago-Dez 2014
(Carbone et al., 2014)

LV-OOA: low-volatility oxygenated organic aerossol
SV-OOA: semi-volatile organic aerossol
IEPOX: isoprene epoxydiols
BBOA: biomass burning oxygenated organic aerosol



Influência de emissões antrópicas na formação de 

aerossóis secundários do isoprene (IEPOX)

Sá et al., 2017

Concentração de IEPOX proporcional

à de sulfato.

A presença de NO modula a produção

de IEPOX.

Menor formação de IEPOX-SOA em

massas de ar poluídas pela pluma de 

Manaus. 



Distribuição de tamanho de 

aerossóis da moda fina

(Rizzo et al., in prep.)



Formação de novas partículas

Evento típico observado 
em uma floresta boreal na 

Finlândia 
(Universidade de Helsinki)

Eventos de nucleação são raros 
na Amazônia.

Por que?

O que sustenta a concentração
de partículas na Amazônia?



Há produção de SOA no interior da 
camada limite
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Há produção de SOA no interior da 
camada limite

Moda grossa

Aerossóis primários fornecem superfície para a 

condensação de COVs de baixa volatilidade
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Há produção de SOA no interior da 
camada limite

Moda fina

Aerossóis primários fornecem superfície para a 

condensação de COVs de baixa volatilidade



Mas na Amazônia partículas também são

formadas acima da camada limite, no outflow

de nuvens convectivas

Wang et al., 2016



(STP normalized)Andi Andreae, 2016

Alta concentração de 

partículas ultrafinas na

tropopausa
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Andi Andreae, 2016Andi Andreae, Schneider, in prep 2016

AMS Aerosol composition in UT: 

Organics

and nitrates, no sulfates



Convective precipitation brings these 

particles down to the surface

Wang et al., 2017



COVs biogênicos COVs 

semi-voláteis

COVs 

semi-voláteis
Condensação

Crescimento

de partículas

Formação de SOA biogênico na alta troposfera

Aerossóis na camada limite

Processamento reduz volatilidade

Andi Andreae, 2016



Aerossóis interagem com a radiação solar
Propriedades ópticas de 

aerossóis dependem de:

• distribuição de 

tamanho

• composição química

• formato 

• tipo de mistura

• higroscopicidade

• umidade relativa

Processos fotoquímicos

(produção de secundários)

Absorção

Formação

de gotículas

de nuvens

Espalhamento

R
iz

zo
, 

2
0

1
1



Espalhamento e absorção por aerossóis



Espalhamento e absorção por aerossóis



Absorção por aerossóis

Rizzo et al., 2013



Absorção por aerossóis

Adveção de poeira do 
Saara e de aerossóis de 

queimada da África

Rizzo et al., 2013

Sob influência de advecção da África:

• Absorção aumenta de um fator 2.0

• Albedo diminui em 7%





Advecção de aerossóis da África
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Advecção

da África

 Impacto nas 

propriedades 

ópticas

 Impacto na 

composição 

química

 Ciclagem de 

nutrientes

Rizzolo et al., 2017



Torre ATTO

• Observações de longo termo

• Instrumentação estado-da-arte

• Variedade de parâmetros monitorados

• Tem permitido agregar peças ao “quebra-

cabeças” das interações biosfera-atmosfera na 

Amazônia

• Formação de estudantes

• Cooperação entre pesquisadores de diferentes 

especialidades e nacionalidades





Obrigada pela atenção!

lrizzo@unifesp.br


