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Mensagens Principais e Recomendações
1) A Bacia Amazônica contribui com cerca de 16%
da produtividade fotossintética terrestre global
nos sistemas naturais. A variabilidade interanual
na Amazônia é um fator que contribui
imensamente para a variabilidade interanual no
ciclo global do carbono (C).
2) A floresta tropical amazônica armazena grandes
quantidades de carbono, que não deveriam ser
liberadas na atmosfera. Nas últimas décadas, a
Amazônia intacta tem sido um grande
sumidouro de carbono, atenuando as mudanças
climáticas. Esse sumidouro de carbono vem
enfraquecendo
ao
longo
do
tempo,
possivelmente devido ao aumento na frequência
das secas e temperaturas elevadas.
3) As emissões de metano (CH4) na Amazônia
provêm principalmente das áreas úmidas e
estima-se que representem 6-8% das emissões
globais de CH4, a despeito das grandes incertezas
relacionadas tanto às fontes quanto aos
sumidouros.
4) A Amazônia tem grande influência na ciclagem
de aerossóis e na formação de nuvens e,
consequentemente, na circulação atmosférica e
no albedo. O volume de compostos orgânicos
voláteis (COV) reativos, suas vias de emissão, e a
resultante reatividade oxidativa na atmosfera,
inclusive o impacto sobre a produção de
aerossóis
orgânicos
secundários
(AOS),

evapotranspiração, condensação da água e
precipitação pluviométrica, ainda não são bem
compreendidos.
Resumo Este capítulo resume os ciclos de três
elementos
biogeoquímicos
chave:
carbono,
nitrogênio e fósforo, com foco no carbono,
abrangendo tanto ecossistemas terrestres quanto
aquáticos na Amazônia. Também examina as
emissões de dois importantes gases residuais que
contribuem substancialmente para o aquecimento
radioativo, o metano e o óxido nitroso (N2O), e
resume as emissões dos gases residuais e aerossóis
a partir da Amazônia e seu impacto na poluição
atmosférica, nas propriedades das nuvens e no ciclo
hidrológico.
Ciclo do carbono na Amazônia no último milhão
de anos O último milhão de anos tem sido dominado
por um ciclo climático de cerca de 100.000 anos,
90% do qual é predominantemente um clima frio
com baixo nível de CO2 atmosférico (~180 ppm) e
extrema variabilidade climática, interrompido por
curtos períodos (períodos de ~10.000 anos) de
condições mais quentes e úmidas, maior nível de
CO2 (~280 pm) e clima mais estável (o Holoceno
sendo
um
grande
exemplo).
As
baixas
concentrações de CO2 nos períodos glaciais (180
ppm) podem estar próximas dos limites de
viabilidade da fotossíntese e teriam reduzido
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significativamente
ecossistemas.

a

produtividade

dos

Tem havido muito especulação em relação à
variação das florestas amazônicas durante os ciclos
glaciais-interglaciais. Haffer (1969)1 notoriamente
sugeriu que durante o máximo glacial o bioma
florestal recuou em refúgios separados por cerrado.
Esse cenário não passou pelo teste do tempo;
atualmente, há um amplo consenso de que houve
apenas um modesto recuo na extensão florestal
durante os períodos glaciais. Dados paleoecológicos
e espeleotérmicosi sugerem que o clima era sem
dúvida mais seco, mas que as temperaturas mais
baixas reduziam as taxas de evapotranspiração e
permitiam a sobrevivência das florestas2–4.
Entretanto, áreas substanciais de florestas podem
ter sido constituídas de florestas secas entremeadas
por florestas tropicais úmidas. A variabilidade do
clima pode ter permitido a abertura de um corredor
ocasional de savanas na Amazônia Oriental. Em
geral, é provável que os estoques de carbono da
Amazônia tenham sido ligeiramente reduzidos em
comparação com os valores atuais, mas a
produtividade teria sido substancialmente reduzida
e a taxa do ciclo de carbono mais lenta2.
No último período interglacial, o Holoceno (11.7 mil
anos atrás), a produtividade das florestas tropicais e
os estoques de carbono inicialmente aumentaram
com condições mais quentes, úmidas e níveis mais
altos de CO2. Entretanto, ao longo do Início-Meados
do Holoceno (há cerca de 8.500–3.600 anos), a
precipitação reduzida e a maior frequência de
incêndios afetaram muito o sul da região,
resultando em recuo da floresta e expansão da
savana e da floresta seca2. No final do Holoceno, o
cinturão de chuvas e florestas gradualmente se
expandiu em direção ao sul, resultando em um
provável aumento geral na biomassa da floresta
amazônica até seus maiores valores nos últimos mil
anos2.
Processos do ciclo de carbono na Amazônia
terrestre O saldo líquido de carbono dos sistemas
i

amazônicos terrestres é resultado de grandes fluxos
de absorção e liberação de carbono. Com sua
estação de crescimento de um ano, as florestas
tropicais amazônicas estão entre os ecossistemas
naturais mais produtivos do planeta. Tipicamente,
cerca de um terço do sequestro de carbono pela
floresta através de fotossíntese, denominado de
Produtividade Primária Bruta (PPB), é utilizado para
produção de biomassa de madeira, raízes finas,
folhas e tecidos reprodutivos (Produtividade
Primária Líquida ou PPL), e dois terços são usados
pelo metabolismo das plantas, resultando na
liberação de dióxido de carbono (CO2) pela
vegetação (respiração autotrófica)6 (Figura 6.1). O
crescimento de biomassa lenhosa acima do solo,
normalmente o aspecto mais medido em termos da
absorção de carbono pela vegetação, representa
apenas 8-13% do sequestro de carbono
fotossintético5, mas contribui com a maior parte do
estoque de carbono de biomassa de longa duração.
A produtividade de raízes finas e copa das árvores é
responsável por volumes similares de uso de
carbono, mas como os tecidos de raízes finas têm
pouco tempo de vida, seu efeito sobre o estoque total
de biomassa é irrelevante6. A biomassa morta é
fragmentada e metabolizada por fungos, bactérias e
pela macrofauna do solo, liberando CO2 para a
atmosfera (respiração heterotrófica). Fluxos
menores incluem compostos orgânicos voláteis,
metano e fluxos de saída de carbono orgânico
dissolvido (COD) em ambientes aquáticos. Poderia
ser esperado que a média do saldo líquido de
carbono da floresta amazônica madura de terras
altas fosse perto de zero, à medida que a captação de
carbono através de fotossíntese é compensada pela
liberação de carbono por meio da respiração
heterotrófica e autotrófica. Contudo, estoques de
longo prazo sugerem uma taxa líquida de aumento
da biomassa vegetal de 0,6 Mg C ha-1 ano-1 (onde Mg
equivale a 103 gramas) ou cerca de 2% da fotossínte
se7, o que pode ser atribuído a (i) distúrbios e
recuperações episódicas; (ii) algumas árvores de
grande porte e vida longa continuando a acumular
biomassa durante muitos séculos; (iii) aumento na

Formações geológicas em cavernas onde depósitos minerais se acumulam durante milênios.
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Figura 6.1 O ciclo de carbono de uma floresta amazônica típica (perto de Manaus, Amazônia central). Adaptado dos dados de Malhi
et al. (2009)6. PPB = Produtividade Primária Bruta (prevista como soma de PPL e respiração autotrófica, e estimada diretamente a
partir de medições de torre de fluxo (TLE + Reco); TLE - fluxo líquido de carbono ou troca líquida de ecossistema, Reco - combinação
de respiração autotrófica e heterotrófica, NPP - Net Produtividade Primária, em total, e componentes acima do solo (AG) e abaixo
do solo (BG), e seus componentes como (i) produção de dossel (folhas, flores, frutos, galhos); (ii) renovação de galhos; (iii) carbono
orgânico volátil emissões (VOC); (iv) produção de tecido lenhoso acima do solo (caule); (v) produção de raízes grossas; (vi) produção
de raízes finas; R - Respiração, em componentes total e autotrófico (aut) e heterotrófico (het), e seus componentes como (vii)
respiração das folhas; (viii) respiração do tecido lenhoso; (ix) respiração das raízes; (x) respiração heterotrófica do solo; (xi)
respiração total do solo, medida diretamente ou prevista como soma de insumos, assumindo que não há mudança líquida nos
estoques de carbono do solo; D - fluxos de detritos, como (xii) fino l queda; (xiii) produção de detritos lenhosos grosseiros; (xiv)
produção de detritos radiculares; (xv) Fcod- exportação de carbono na forma de carbono orgânico dissolvido. Unidades estão em Mg
C ha-1ano-1.
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concentração de CO2, ou mudanças na temperatura
ou precipitação levando a tendências de longo prazo
na produtividade e/ou respiração. Evidências
sugerem que essa acumulação é interrompida (e até
mesmo revertida) em anos de seca8 e reduzida no
longo prazo7. Estações secas mais longas podem
levar florestas intactas a se tornarem fontes líquidas
de carbono no futuro próximo, agravando as
mudanças climáticas.
De forma geral, a magnitude da PPB é determinada
mais
pela
sazonalidade
da
precipitação
pluviométrica do que pela situação dos nutrientes
do solo, com os valores mais altos encontrados nas
florestas do noroeste da Amazônia, onde a
precipitação é alta durante todo o ano, e os valores
mais baixos encontrados em regiões com estação
seca longa. As maiores produtividades reportadas
para a Amazônia encontram-se nas florestas
relativamente férteis não sazonais perto de Iquitos,
no Peru5. Solos arenosos, como aqueles encontrados
na bacia superior do Rio Negro, contribuem com
uma produtividade mais baixa. Entretanto, as taxas
de PPL e a produção de biomassa lenhosa não
seguem o mesmo padrão da região, à medida que a
fração da fotossíntese alocada à produção de
biomassa parece ser maior em regiões mais secas.
Um gradiente da rotatividade de árvores ocorre na
Amazônia, com a tendência das árvores no oeste e
sul da Amazônia crescerem mais rapidamente e
perecerem mais jovens, e as árvores no bioma da
Amazônia Oriental (especialmente no escudo da
Guiana) crescendo mais lentamente e vivendo mais
tempo9. Essa mudança na dinâmica afeta os padrões
de biomassa, com as florestas amazônicas de maior
biomassa encontradas no nordeste da Amazônia10.
Dessa forma, em florestas maduras, as taxas de
crescimento das árvores são relacionadas,
negativamente, com a biomassa das florestas e a
mortalidade e rotatividade das árvores influenciam
a biomassa de forma mais significativa do que as
taxas de crescimento e produtividade. Nos sistemas
de alta altitude nos Andes, a produtividade das
florestas declina com a elevação, diminuindo pela
metade em cerca de 3.000 m de elevação11. A
rotatividade da floresta não tem relação com a
elevação; a biomassa da floresta nas montanhas
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declina
proporcionalmente
à
redução
da
produtividade. Tanto a magnitude quanto a
natureza dos estoques de carbono no solo
apresentam grande variação por toda a Amazônia.
Os tipos de solo variam de ferralsol altamente
intemperizado que domina as partes orientais da
bacia, até solos mais novos na bacia oeste em
encostas montanhosas mais baixas, trechos de solos
arenosos e solos orgânicos ricos em carbono
dominantes em áreas úmidas, como no norte do
Peru e nas florestas nubladas nas montanhas12.
Distúrbios que modificam o ciclo de carbono na
Amazônia O ciclo de carbono na Amazônia pode ser
perturbado subitamente, com efeitos duradouros,
por distúrbios na floresta associados à
intensificação de ciclos sazonais13,14, que podem ser
exacerbados pelo desmatamento15 (veja os
Capítulos 22-24).
Distúrbios causados por ventos O tempo e os sistemas
climáticos e atmosféricos podem resultar na
mortalidade de árvores em grandes trechos,
causada por desenraizamentos ou quebras de
troncos16,17. Esses eventos podem causar perdas
significativas de carbono a partir da biomassa acima
da terra, sendo responsáveis por ~1,28 Gt C ano−1 de
perdas em toda a região amazônica16 (onde Gt
equivale a 1015 gramas). Apesar da magnitude dos
impactos sobre os estoques de carbono, a
recuperação dos trechos impactados promove
acumulação líquida de biomassa que equilibra
significativamente as perdas observadas no longo
prazo.
Estresse induzido pela seca A limitação hidrológica nas
florestas de terras altas pode reduzir a capacidade
da floresta de capturar CO2 atmosférico e aumentar
a mortalidade arbórea18,19. A seca pode reduzir
diretamente a capacidade de fotossíntese das
florestas20–23 e contribuir para sua mortalidade. Ao
contrário das florestas de terras altas, em florestas
sazonalmente inundadas os períodos de secas
podem aliviar o estresse da floresta, aumentando
seu crescimento e a PPL24.

4

Capítulo 6 em Síntese: Ciclos biogeoquímicos na Amazônia

Ocorrência de queimadas Mudanças no uso e na
cobertura da terra induzidas pelo homem são as
principais causas das queimadas, à medida que se
relacionam diretamente com as fontes de ignição.
Um dos componentes mais incertos dos impactos
das queimadas na Floresta Amazônica é seu
potencial efeito sobre os níveis de CO2 na atmosfera
e o consequente aquecimento global. Estima-se que
as queimadas na Floresta Amazônica contribuam
com emissões anuais médias de 4,2 Mg CO2 ha−1
ano−1, e emissões acumuladas de ~126 Mg CO2 ha−1
durante 30 anos após uma queimada. A absorção
cumulativa de CO2 compensa 35% dessas emissões
(45 Mg CO2 ha−1) dentro do mesmo período de
tempo. Aproximadamente 4,5% da região sofreu
com esse fenômeno pelo menos uma vez nos
últimos 12 anos. Durante esse período, cerca de
60.000 km2 da área queimada ocorreu em áreas já
desmatadas e em áreas mapeadas como florestas
primárias em 200025. A maioria das queimadas são
causadas por focos de incêndios em áreas
desmatadas que extravasam para as florestas
adjacentes. Com exceção das bordas mais secas, a
maior parte da região amazônica não é
naturalmente suscetível ao fogo e seus ecossistemas
não são resilientes às queimadas.
Processos do ciclo de carbono nos ecossistemas
aquáticos amazônicos A absorção, liberação e
transporte do carbono pelos ecossistemas aquáticos
são componentes significativos do ciclo do carbono
na região. Altas taxas de produção primária por
plantas e algas em ambientes aquáticos,
sedimentação considerável em lagos e barragens e
grandes volumes de CO2 e CH4 emitidos de rios,
lagos e áreas úmidas levam a fluxos
desproporcionalmente grandes em relação à área
dos sistemas aquáticos26,27. As trocas de dióxido de
carbono e metano entre a superfície, água e a
atmosfera dependem do gradiente de concentração
entre o ar e a água e dos processos físicos na
interface. O metano também pode ser liberado via
bolhas e passar através dos tecidos das plantas
aquáticas, tanto herbáceas quanto lenhosas. Os
fluxos do CO2 da água para a atmosfera a partir de
todos os ambientes aquáticos nos sistemas dos rios
Amazonas e Tocantins, cobrindo aproximadamente
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970.500 km2, são estimados em 722 Tg C ano-1 (onde
Tg equivale a 1012 gramas). Os fluxos das barragens
acrescentam 8,85 Tg C ano-1. Do total, excluindo as
barragens, os fluxos dos canais fluviais representam
cerca de 19%, os córregos cerca de 14%, as florestas
inundáveis, 36%, e outras áreas úmidas mais uma
pequena contribuição das águas de superfícies
abertas de lagos e barragens, cerca de 30%.
Enquanto as fontes terrestres de carbono orgânico
dissolvido (COD) e de carbono orgânico particulado
(COP) contribuem para esses fluxos, a maior parte
do
carbono
liberado
para
a
atmosfera
provavelmente deriva da matéria orgânica da
fotossíntese das plantas aquáticas com o CO2
atmosférico28. Dessa forma, a maioria desses fluxos
representa a respiração dentro dos habitats
aquáticos, e não carbono transportado a partir das
terras altas. A PPL total atribuída às florestas
inundadas (excluindo os incrementos de madeira),
macrófitas aquáticas, fitoplâncton e perifíton para a
região central da Amazônia é cerca de 300 Tg C ano1 26
. As florestas inundadas representam 62% do
total, as macrófitas aquáticas, 34%, e os 4%
restantes estão associados ao perifíton e ao
fitoplâncton. Aproximadamente 10% do valor total
equivale à liberação de carbono orgânico pelo Rio
Amazonas29, a emissão de CH4 é cerca de 2,5%30, e
uma percentagem similar está provavelmente
enterrada em forma de sedimentos. A porção
restante é quase suficiente para abastecer a
respiração que resulta na desgaseificação de 210 +/60 Tg C ano-1, como dióxido de carbono dos rios e
planícies alagadas para a região central31.
Ciclo de nutrientes na Bacia Amazônica As
florestas tropicais são responsáveis por cerca de
25% da PPL terrestre global, que, por sua vez, é
modulada pela disponibilidade de água, energia e
nutrientes no meio ambiente. As interações entre os
ciclos biogeoquímicos podem afetar o ciclo de
carbono na Amazônia, pois a limitação pelo
nitrogênio (N) e fósforo (P) podem ser obstáculos
para a produtividade das plantas.
Nitrogênio Entradas de nitrogênio nos ecossistemas
amazônicos derivam em grande parte da fixação
biológica do N, um processo mediado por
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microrganismos em associação simbiótica com
famílias de plantas específicas e como
microrganismos de vida livre. As entradas
derivadas da deposição atmosférica também
contribuem para o fenômeno. Alguns cálculos
sugerem que a fixação de N2 na ordem de 15-25 kg
N ha-1 ano -1 depende do tipo de solo32. Entretanto,
Nardoto et al. (2014)33 sugeriram uma taxa de
fixação simbiótica máxima de 3 kg N ha-1 ano -1. Reis
et al. (2020)34 sugerem taxas nas florestas úmidas da
América do Sul na ordem de 10 ± 1 kg N ha-1 ano -1,
onde 60% provêm de organismos que fixam N de
vida livre, e 40%, da associação simbiótica com
legumes. Igualmente importante é o ciclo interno de
N na Amazônia, que depende da precipitação e da
disponibilidade de água e de nutrientes do solo35.
Em regiões sob pressão antropogênica, como em
Paragominas (Pará, Brasil), a taxa de deposição de
nitrogênio pode ser significativa, com entrada de N
de 4 kg-1ha-1 ano-1 provenientes da precipitação. O ar
poluído resultante da queima de biomassa leva a
altas concentrações atmosféricas de óxido de
nitrogênio (NOx).
Fósforo Em solos antigos intemperizados,
encontrados em grande parte da Amazônia, o
fósforo é muitas vezes um micronutriente mais
limitado do que o nitrogênio. Formas solúveis de P
ocorrem em baixas concentrações36,37 e são quase
inexistentes em forma gasosa. O efeito da baixa
disponibilidade de P é ainda mais exacerbado
porque os solos tropicais podem adsorver o P do solo
e torná-lo indisponível para as plantas. As
principais entradas de P nos ecossistemas
amazônicos vêm do intemperismo, seja dos solos
locais ou de material andino transportado em rios e
depositados em planícies inundadas, e da deposição
na forma de poeira ou cinza. A deposição
atmosférica total de P é estimada em 16–30 kg P km2
ano-1 38, onde entradas de poeira do deserto do
Saara são estimadas em mais de 13%, sendo a maior
parte em aerossóis biogênicos e queima de
biomassa39. Vitousek e Sanford (1986)38 estimaram
que a reciclagem de fósforo através de serapilheira
é de 140–410 kg P km-2 ano-1, uma ordem de
magnitude maior do que os insumos atmosféricos.
A exportação fluvial de P, baseada na descarga em
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Óbidos, é de 1,46 Tg P ano-1, ou cerca de metade dos
insumos na bacia40. Fortes gradientes na
disponibilidade de P ocorrem através da bacia, com
menor disponibilidade em solos intemperizados
antigos da Amazônia Oriental, e maior concentração
de solos mais jovens na Amazônia Ocidental41. A alta
produtividade da floresta amazônica, a despeito da
baixa disponibilidade de P, é facilitada pela estreita
reciclagem do P dentro da floresta, onde cerca de
metade do P das folhas é reabsorvido antes de sua
senescência e a maior parte do restante do P é
absorvido por hifas fúngicas logo após a serapilheira
ou morte das plantas36,42.
Outros importantes gases de efeito estufa (GEE)
Metano (CH4) Solos bem drenados da floresta de
terras altas são muitas vezes sumidouros líquidos
de metano, estimados em 1-3 Tg CH4 ano-1 43,44.
Entretanto, a drenagem restrita e as propriedades
do solo podem criar micrositios anóxicos
localizados que facilitam a produção de metano,
transformando as florestas, de sumidouros para
pequenas fontes45. O metano pode ser produzido por
vários fungos e arqueobactérias dentro dos caules
das árvores46, presentes em árvores vivas sem
degradação visual 47. Fontes de metano têm sido
detectadas dentro das coberturas florestais48.
Bromélias-tanque49 e cupins50 são conhecidos por
produzir metano e também por abrigar bactérias
metanogênicas (isto é, microrganismos que
produzem metano). Um estudo recente indicou altas
emissões a partir de cupinzeiros, sugerindo que o
papel dos cupins na escala do ecossistema é
subestimado51.
Em ambientes aquáticos, as emissões de metano
são na média de 0,7 Tg CH4 ano-1 a partir de rios, 0,4
Tg CH4 ano-1 a partir de córregos, 0,7 Tg CH4 ano-1 a
partir de lagos e ~38,7 Tg CH4 ano-1 a partir das
florestas inundadas (veja o Capítulo 4). Árvores em
áreas inundadas são uma grande fonte,
recentemente identificada, de metano52. Outras
emissões a partir de áreas úmidas, tais como as
áreas úmidas interfluviais na bacia do Rio Negro;
planícies alagadas em savanas em Roraima, Moxos
e Bananal; e outras emissões na bacia do Tocantins
são responsáveis por 9,6 Tg CH4 ano -1. As emissões
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de metano a partir de barragens dentro da Bacia
Amazônica são estimadas em aproximadamente
0,58 Tg CH4 ano-1.
O estoque geral de metano inclui múltiplas fontes e
sumidouros, cujas contribuições são sensíveis à
retroalimentação a partir de condições de seca,
sendo que ainda há pouca compreensão sobre o
efeito das secas sobre os estoques de metano53.
Estimativas descendentes das emissões indicam
que a Amazônia é uma importante fonte global de
metano.
Óxido nitroso (N2O) As emissões de N2O,
predominantemente a partir da desnitrificação,

estão relacionadas às características biológicas e
físico-químicas do solo. O rápido ciclo de nutrientes
relacionado a altas temperaturas, disponibilidade
da água e altos índices da razão N:P resultam em
florestas tropicais que emitem altas taxas de N2O na
atmosfera. As regiões tropicais são responsáveis por
71% das emissões globais nos ecossistemas
naturais54, e a América do Sul tropical,
especialmente a região amazônica, é responsável
por 20% das emissões globais 55. A maior parte das
emissões de N2O a partir dos sistemas de águas
doces ocorre em áreas úmidas. Figueiredo et al.
(2019)56 e Galford et al. (2010)57 sugerem que as
florestas maduras na Amazônia (incluindo as terras
altas e florestas periodicamente inundadas) são

Figura 6.2 As emissões de compostos orgânicos voláteis não-metano (NMVOC) atuam como um sistema orgânico de captação e
transporte de água através do processamento químico e físico de gases biogênicos em aerossóis orgânicos secundários que servem
como núcleos de condensação para vapor de água.
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responsáveis por cerca de 6,5% das emissões
globais de N2O a partir dos sistemas naturais (Figura
6.2).
Aerossóis e gases residuais
Compostos Orgânicos Voláteis Biogênicos (COVBs) NãoMetano O ecossistema amazônico é considerado a
maior fonte de COVBs não-metano, embora a
emissão de compostos orgânicos voláteis
biogênicos (COVBs) represente uma contribuição
menor ao ciclo de carbono da Bacia Amazônica58.
Atividades antropogênicas, bem como as mudanças
climáticas, exercem grande impacto sobre as taxas
de emissão dos COVBs não-metano59,60 e afetam a
produção de partículas, com consequências para a
condensação hidrológica, formação de gotículas e

ciclo hidrológico (Figura 6.2). De especial
importância, é a heterogeneidade das emissões de
compostos orgânicos voláteis a partir da vegetação
e a dinâmica das mudanças sazonais ou de
desenvolvimento na Amazônia61,62. A produção
biogênica e a liberação de compostos orgânicos
voláteis estão estritamente relacionadas com a
diversidade das plantas e, consequentemente, a
quantidade de COVBs é numerosa63,64.
Física e química dos aerossóis e núcleos de condensação de
nuvens (NCN) Os aerossóis afetam diretamente a
radiação, ao dispersar e absorver a luz, e
indiretamente, por meio da condensação de nuvens.
Em condições naturais, a floresta amazônica é uma
das poucas regiões continentais onde as
concentrações de aerossol lembram aquelas da era

Figura 6.3 Interações entre emissões de COVB, transporte de longo alcance (TLA) de aerossóis (AOS) e nuvens (NCN) na Amazônia. ABP
= fração grossa de aerossóis biológicos primários.
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pré-industrial, na faixa de 300 – 500 partículas por
cm3 e 9 – 12 μg m-3 65,66.
Os aerossóis constituem ingredientes essenciais
para a formação e desenvolvimento das nuvens,
pois podem agir como NCN, sobre o qual o vapor da
água se condensa e produz gotículas das nuvens.
Algumas partículas, conhecidas como núcleos de
gelo (NGs), podem iniciar a formação de cristais de
gelo dentro das nuvens, impulsionando um
crescimento mais rápido das gotículas precipitáveis
de tamanho comparável aos NCNs, influenciando,
dessa forma, a precipitação67. Medidas e modelos
indicam que os aerossóis orgânicos secundários
atuam como NCNs na floresta amazônica, enquanto
que os núcleos de gelo consistem de aerossóis
biológicos primários e partículas de poeira mineral
transportadas a partir da África. Esses aerossóis
podem ser do tamanho dos NCNs, gerando grandes
gotículas e induzindo precipitações em nuvens
quentes68–71. Enquanto os aerossóis fornecem
núcleos para a formação de nuvens, as nuvens
convectivas podem estimular a formação de
aerossóis orgânicos secundários por meio do
processamento dentro das nuvens de emissões
biogênicas (Figura 6.3).
Observações demonstram a integração biosferaatmosfera na Amazônia, onde as emissões
biogênicas, nuvens e a precipitação interagem;
nesse sentido, a floresta pode ser vista como um
reator biogeoquímico. A biosfera emite COVBs e
aerossóis que, processados por fotoquímica,
fornecem núcleos para a coalescência da água e
formação de nuvens quentes e frias, resultando em
precipitação e sustentando o ciclo hidrológico70,72.
Ozônio e fotoquímica O O3 é um gás residual altamente
reativo, com grandes concentrações atmosféricas
que variam globalmente. Sem uma fonte direta
significativa de O3 troposférico, sua concentração
depende de precursores como o NOx, monóxido de
carbono (CO), COVs61,73,74, e trocas entre a
estratosfera e a troposfera75,76. A floresta tropical
amazônica remota possui baixo volume de O3,
apesar
dessa
característica
estar
sendo
drasticamente alterada pelo desmatamento e
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queima de biomassa, o que leva ao aumento nas
concentrações de NOx e O3 sobre a maior parte da
bacia amazônica, especialmente durante a estação
seca. As razões de mistura de O3 acima de 40 partes
por bilhão, que também ocorrem na Amazônia
remota devido à queima da biomassa, são
conhecidas por causar danos às folhagens77,78; dessa
forma, mesmo áreas remotas distantes das queimas
de biomassa podem ser afetadas pela poluição
atmosférica, transportada por várias centenas de
quilômetros através da bacia amazônica.
Conclusões A Amazônia é um elemento central da
biosfera do planeta; seus ciclos biogeoquímicos
constituem alguns dos principais eventos no
ambiente e no clima e representam a maior
contribuição individual do bioma ou bacia para
muitos dos maiores processos biogeoquímicos do
planeta. A variabilidade geológica e climática da
Amazônia tem papel importante na formação das
características da biogeoquímica da região e de sua
função no ecossistema. A troca de gases residuais,
como GEE e gases reativos, e de partículas primárias
e secundárias, contribui direta e/ou indiretamente
para o efeito estufa e afeta a física e química da
atmosfera. Os processos de emissão (produção) e
deposição
(absorção)
afetam
as
atuais
concentrações de GEE, como CH4, CO2, O3 e N2O. A
contínua degradação da floresta tropical amazônica
e a passagem potencial por pontos de transição
críticos
(tipping
points)
resultariam
no
enfraquecimento e possível colapso de sistemas
biogeoquímicos, com graves consequências para os
ecossistemas amazônicos e as comunidades que
dependem deles.
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