
Juliana de Sousa Nogueira
phD (c) Geociências (Geoquímica Ambiental)

Orientador: Prof. Dr. Heitor Evangelista
Coorientadores:  Prof. Dr. Luciane Moreira e Prof. Dr. Abdelfettah Sifeddine



Conceitos
• Atmosfera: transporte, diluição e deposição de 

compostos →  gases + material par culado 
(aerossol)

• Aerossol → poeira mineral + material 
vulcânico + sal marinho + detritos biológicos + 
sulfatos + black carbon, etc

• Poeira mineral → par cula sólida formada por 
ação mecânica

• Emissão: regiões áridas e semi-áridas

Introdução



Poeira mineral
• Distribuição global das principais áreas fonte 

de poeira mineral: relação entre clima, terreno 
e história geológica

Introdução

PROSPERO et al., 2002



Poeira mineral como fertilizante
• Interações biogeoquímicas → potencial fer lizador → 

macro- e micronutrientes (KUMAR et al, 2014)
• Floresta Amazônica: solos de baixa fertilidade com 

dependência da reciclagem de m.o. e deposições úmida 
e seca (LUIZAO, 2007; VITOUSEK; SANFORD, 1986; 
VITOUSEK, 1984)
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Poeira mineral sobre a Floresta 
Amazônica

• Suposto surgimento e desenvolvimento da 
F.A. com possível influência do transporte 
atmosférico (REICHHOLF, 1986; SWAP et al., 
1992)

• Poeira mineral como fonte de nutrientes e 
possível indicador do sistema atmosférico 
global → Necessidade de estudo da dinâmica 
do transporte atmosférico nessa região 

Introdução



Zona de Convergência Intertropical

Contextualização teórica



ZCIT e transporte de aerossóis

Contextualização teórica



O transporte atmosférico para a 
Bacia Amazônica

• Talbot et al. (1990): Composição química do aerossol  durante 
estação úmida com forte influência de transporte de longa 
distância de poeira mineral, aerossol marinho e produtos de 
combustão de biomassa

• Análises de composição química + análises por satélites: 
influência do Norte da África (Depressão de Bodélé)

• Ben-Ami et al. (2010): o transporte de poeira mineral está 
sujeito a um ciclo sazonal devido à dinâmica temporal da ZCIT

• Abouchami et al. (2013): abordagem geoquímica → comparou 
poeira do saara com depósitos da Bacia Amazônica (planície) 
diferentes fontes (idade e proveniência) → sem evidência 
para contribuição africana → composto de material 
intemperizado + pouca ou nenhuma contribuição Andina

Contextualização teórica



Determinando as origens da poeira mineral
• Sensoriamento remoto e modelos
• Distribuição granulométrica → origem e dinâmica 

de transporte
• Marcadores biológicos → indicação de origem 

continental e clima da área de origem
• Composição mineralógica → pode informar 

origem em conjunto com outros marcadores
• Traçadores isotópicos → parte integrante da 

poeira e de valores conservados desde fonte ao 
local de deposição

• 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd → composição diferente 
do manto: distinção entre áreas jovens e antigas

Contextualização teórica



Isótopos radiogênicos: 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd
• Devido à meia vida extremamente longa de seus pais 

radioativos, esses marcadores podem ser considerados 
impressões digitais "conservadoras“

• Permitem investigar mais profundamente o impacto dos 
aerossóis provenientes das fontes emissoras e fornecem 
informações sobre a circulação atmosférica do passado e 
consequentemente o clima

Contextualização teórica Grousset e Biscaye (2005)



Morro dos Seis Lagos

Contextualização teórica
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Morro dos Seis Lagos
• Composição química da água dos lagos similar 

à da chuva → baixa entrada de nutrientes via 
escoamento superficial da bacia de drenagem 
local (CORDEIRO et al, 2008, 2011)

• Precipitação local → a vidade convec va 
local, posicionamento da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT) e ventos 
alísios de leste trazendo umidade do Oceano 
Atlântico (BUSH et al, 2004)

Contextualização teórica



O Holoceno na Amazônia através da 
Lagoa da Pata

• Depósito sedimentar da Lagoa da Pata →  
proxies isotópicos →  informação sobre 
transporte e deposição eólica

• Lagoa da Pata: sensível registrador do 
paleoclima dos trópicos →  localização 
privilegiado quanto a obtenção de 
informações sobre a ZCIT

Contextualização teórica



Posicionamento da ZCIT
• Posicionamento → cobertura de nuvens, componente meridional  do 

vento nos baixos níveis, pressão ao nível médio do mar, Radiação de Onda 
Longa...

• 1975 - 2013

Contextualização teórica

• ROL – Radiação de Onda Longa:



Dados climáticos atuais
• Trajetória de massa de ar através do HYSPLIT

– HYSPLIT (HYbrid Single Particle Langragian 
Integrated): cálculo de trajetórias simples e 
simulações complexas de dispersão e deposição de 
poluentes atmosféricos

– Trajetórias: backward e forward

Metodologia



Filtros de aerossol + AI
• Permite a análise do material antes 

que o mesmo se deposite e sofra 
possíveis modificações químicas

• Parametrização da metodologia: 
assinatura isotópica do material do 
filtro x AI x retrotrajetórias

• Coleta no ATTO
• Coletas em Nov, Dez, Ago, Set e Out.
• AI: média nos 12 dias anteriores à 

coleta do filtro até coleta

Metodologia



Banco de dados de assinatura isotópica
• Levantamento da assinatura isotópica para 

possíveis áreas fontes de acordo com os 
resultados das retrotrajetórias

• Correção granulométrica dos valores de 
87Sr/86Sr

Metodologia



Precipitação e vento
• Precipitação: interferência no sinal do aerossol 

que chega devido à deposição úmida
– Dados do WorldClim: médias históricas de 1981 –

2010

• Vento: transporte atmosféricos sobre o 
continente -> 1981 - 2001
– Vetores u e v sobre América do sul
– NCEP/NOAA
– Anomalia de ventos
– Excluiu-se anos de forte El Niño

Metodologia



Densidade Kernel
• Probabilidade de densidade
• Vizinhança circular de acordo com o raio de 

influência e determina a probabilidade de um 
ponto estar num determinado espaço de 
acordo com a distribuição dos dados inseridos

• Permite observar áreas de maior contribuição 
na deposição eólica na Lagoa da Pata através 
da comparação dos dados das possíveis áreas 
fontes versus dados medidos no testemunho e 
filtro

Metodologia



ZCIT e retrotrajetórias 

Resultado e Discussão



Banco de dados

Resultado e Discussão
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Testando a metodologia - Aerossol



Coleta de testemunho - Lagoa da Pata
• Comprimento: 400 m 
• Profundidade: 4 – 30 m
• Expedição em 2009: LPT V – 09

Metodologia

Justo e Souza (1984)
Cordeiro et al., 2011



Coleta de testemunho

Metodologia



Abertura do testemunho + modelo cronológico

• Cronologia: espectrometria de massa (AMS) + 
INTCAL98 (Cal Pal)

Metodologia
Martins, 2016



Análise do testemunho
• 26 amostras selecionadas espaçadamente 

cobrindo o período de 0 – 7573 A.P.

Resultado e Discussão



Resultado e Discussão

Resultados x Banco de dados: kernel Resultados x Banco de dados: kernel 
densitydensity

AVZ: 0% SVZ: 10 - 30%

Patagônia: 20 - 50% S. da Áf.: 40 - 60%

Wikipedia



Vetores de vento + pluviosidadeVetores de vento + pluviosidade

Resultado e Discussão



Deposição na Lagoa da Pata: origemDeposição na Lagoa da Pata: origem

Resultado e Discussão

• Resultados sugerem a possibilidade de poeira 
mineral diferenciada para a Amazônia 
Ocidental apesar dos dados observacionais e 
citados em literatura – mais válidos para 
Amazônia Oriental

• Propõe-se que o material depositado na LP seja 
resultante do processo erosivo da LP + 
transporte eólico de aerossóis da Patagônia, 
SVZ e Sul da África 



ConclusõesConclusões
• Literatura: poeira africana com impacto para toda a Amazônia.

• Não é bem assim... tal influência não se é evidente na Amazônia
Ocidental, onde há grande influência do material particulado
vindos do H. Sul -> alta deposição úmida

• Importância do uso dos isótopos radiogênicos: resultados
mais precisos quando utilizados em conjunto com dados
observacionais

• O estudo da variabilidade do fluxo atmosférico sobre a
Floresta Amazônica ao longo do tempo, suas tendências
futuras e possíveis teleconexões torna-se uma valiosa
ferramenta para o desenho de um prognóstico com maior
confiabilidade para as previsões climáticas na Amazônia

Conclusão
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