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RESUMO 

A instrumentação é uma ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento de 

pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Projetos de pesquisa são muitas 

vezes inviabilizados quando não se consegue dados por falta de instrumentos, principalmente 

pela dificuldade de importação e o alto custo associado. Assim, com o intuito de também 

colaborar com a obtenção de tecnologia nacional, foi desenvolvido um fotômetro solar 

multibanda portátil manual (FSM-4) para operar nas bandas de 500 nm, 670 nm, 870 nm e 

940 nm. Nas bandas de 500 nm, 670 nm e 870 nm são monitorados os aerossóis, avaliando-se 

a profundidade óptica por aerossóis (AOD - Aerosol Optical Depth), e na banda de 940 nm o 

vapor de água é monitorado pela coluna de água precipitável (PWC - Precipitable Water 

Column). No desenvolvimento das partes mecânicas e eletrônicas do FSM-4 foram 

empregados materiais e componentes que possam aliar o baixo custo com a qualidade dos 

dados coletados. No processo de calibração foram usados o Método de Langley (ML) e 

Método de Langley Modificado (MLM). Essas metodologias usualmente são aplicadas em 

grandes altitudes, por propiciar estabilidade óptica da atmosfera, entretanto essa condição 

pode ser encontrada em sítios com baixa altitude como no trabalho apresentado por Liu et al. 

(2010). Assim, para a calibração do FSM-4, investigou-se a estabilidade óptica da atmosfera 

usando-se o ML e MLM em um sítio na cidade de Caicó/RN, situada região semiárida do 

nordeste do Brasil, em região afastada de atividades geradoras de poluição antropogênica da 

atmosfera. Foram coletados dados usando-se o FSM-4 em duas campanhas distintas durante o 

período seco, sendo uma em Dezembro de 2012 e outra em Setembro de 2013, para fins de 

calibração do protótipo. As metodologias indicaram instabilidade óptica da atmosfera no sítio 

estudado evidenciado pela dispersão dos valores da constante de calibração obtida, que é 

afetada pela variabilidade da AOD e PWC durante a aplicação dos métodos. Como alternativa 

para a calibração do fotômetro solar descrita, foi feito um estudo de curta duração, junto a um 

fotômetro solar da rede mundial AERONET (AERsol RObotic NETwork), instalado em 

Petrolina/PE, da agência espacial americana (NASA). Foram coletados dados durante três dias 

com os instrumentos AERONET e FSM-4 operados simultaneamente no mesmo local. Por 

meio das técnicas de ML e MLM foram obtidos valores para teste das constantes de 

calibração, observando-se uma convergência dos valores, apesar da pouca quantidade de 

dados coletados, mostrou-se uma alternativa viável para calibração do FSM-4. 

PALAVRAS-CHAVE: Profundidade Óptica por Aerossol; Água Precipitável, Fotômetro 

Solar; Calibração, Método de Langley; Método de Langley Modificado. 
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ABSTRACT 

Instrumentation is a tool of fundamental importance for research in several areas of human 

knowledge. Research projects are often unfeasible when data cannot be obtained due to lack 

of instruments, especially due to importing difficulties and the high costs there associated. 

Thus, in order to collaborate with the enhancement of a national technology, a multiband 

hand-held sun photometer (FSM-4) was developed to operate in the 500 nm, 670 nm, 870 nm 

and 940 nm bands. In the 500 nm, 670 nm and 870 nm bands aerosols are monitored for 

evaluation of the AOD (Aerosol Optical Depth), and the PWC (Precipitable Water Column) is 

evaluated in the 940 nm band. For the development of the mechanical and electronic parts for 

the FSM-4, the materials and components should combine low cost and quality of the data 

collected. The calibration process utilized the Langley method (ML) and Modified Langley 

Method (MLM). These methods are usually applied at high altitudes in order to provide 

atmospheric optical stability. This condition however can be found in low height sites as 

shown in the research by Liu et al. (2010). Thus, for calibration of the FSM-4, we investigated 

the atmospheric optical stability utilizing the ML and MLM at a site in the city of Caicó / RN, 

located in the semiarid region in northeastern Brazil. This site lies in a region far away from 

large urban centers and activities generating anthropogenic atmospheric pollution. Data for 

calibration of the prototype were collected using the FSM-4 in two separate operations during 

the dry season, one in December 2012 and another in September 2013. The methodologies 

showed optical atmospheric instability in the studied region through the dispersion of the 

values obtained for the calibration constant. This dispersion is affected by the variability of 

AOD and PWC during the application of the above mentioned methods. As an alternative to 

the described sun photometer calibration, a short study was performed using the sun 

photometer worldwide network AERONET/NASA (AERsol RObotic NETwork – US Space 

Agency), installed in Petrolina / PE in Brazil. Data were collected for three days utilizing the 

AERONET instruments and the FSM-4, operating simultaneously on the same site. By way of 

the ML and MLM techniques, convergent test values were obtained for the calibration 

constants, despite the low amount of data collected. This calibration transfer methodology 

proved to be a viable alternative to the FSM-4 calibration. 

KEY-WORDS: Aerosol Optical Depth; Precipitable Water Column; Sun Photometer; 

Calibration, Langley Method; Modified Langley Method. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional tem demandado uma quantidade cada vez maior de recursos 

naturais, assim como novas áreas para produção de alimentos e mineração, e que, por 

consequência, vem acompanhado de um aumento do parque industrial mundial. A China, que 

participava há algumas décadas minimamente na emissão de poluentes atmosféricos, hoje já 

ultrapassa os Estados Unidos da América, que até pouco tempo era o maior poluidor. O setor 

de transporte, na imensa maioria dos países, está fortemente apoiado no uso do petróleo. Sem 

esse combustível fóssil, que tem papel fundamental na matriz energética mundial, toda a 

economia do planeta entraria em colapso. Entre as consequências do uso do petróleo em 

transporte, destaca-se a degradação da qualidade do ar, já sentida a longo tempo nas grandes 

cidades ao redor do mundo, têm atingindo níveis alarmantes em determinadas épocas do ano 

(IPCC, 2007). Diante desse quadro, esforços estão sendo para o aprimoramento das técnicas 

de controle ambiental, de modo a acompanhar as fortes transformações no cenário mundial.  

A evolução das técnicas de monitoramento ambiental em solo atingiu razoável nível de 

excelência, mas sua área de cobertura é limitada devido à impossibilidade de abrangência em 

todos os pontos do planeta, por razões técnicas e econômicas. Os satélites de monitoramento 

ambiental representam o que há de mais avançado no que se refere à área monitorada, 

cobrindo muitas lacunas de dados devido à falta de equipamentos em solo. Entretanto, alguns 

parâmetros ainda carecem de algoritmos mais precisos, que estão em constante evolução, 

razão pela qual seus dados necessitam ser balizados por sensores em solo. 

Constituintes atmosféricos, como ozônio, aerossóis e vapor de água são monitorados por 

redes de sensores em solo e a bordo de satélites, de forma a se entender melhor suas 

interações com o clima terrestre. A medida da profundidade óptica, que é o fator de atenuação 

do logaritmo da intensidade da radiação solar ao passar pela atmosfera desde o topo até a 

superfície do planeta, é uma das metodologias usadas no monitoramento destes constituintes 

atmosféricos. Destes componentes, o aerossol, devido a sua variabilidade na atmosfera, é o 

que carrega mais incerteza no tocante ao seu papel no balanço de energia do planeta e, por 

consequência em seu clima (Dubovik et al. 2001). A rede de monitoramento mundial de 

aerossóis AERONET (AErosol RObotic NETwork) que utiliza fotômetros Cimel 318 (Holben 

et al. 1998) e os equipamentos DOBSON para monitoramento do ozônio estratosférico, 

mantida pela agência espacial norte-americana (NASA – National Aeronautics and Space 

Administration), é um exemplo que mostra uma pequena parte do esforço da ciência não só 
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em acompanhar os efeitos do crescimento populacional e econômico mundial no clima do 

planeta, mas também entender a dinâmica dos processos atmosféricos. Além do enorme valor 

dos dados coletados in situ, estes e outros equipamentos em solo ajudam no aprimoramento 

das técnicas de medidas e algoritmos empregados nos sensores de satélites. Entretanto, no 

desenvolvimento de pesquisa das atuais e de novas tecnologias, de monitoramento ambiental, 

estão concentradas nos países desenvolvidos. Muitas vezes, somente em grandes projetos de 

cooperação científica internacional, onde se tem acesso a equipamentos modernos, a pesquisa 

nacional consegue avançar com mais profundidade. Essa limitação tecnológica também leva 

ao gasto de preciosos recursos, devido ao alto custo dos equipamentos envolvidos, recursos 

esses que poderiam ser aplicados em outras áreas da pesquisa nacional. 

No presente trabalho teve-se por objetivo contribuir com o desenvolvimento de 

instrumentação e procedimento de calibração de um fotômetro solar manual para o 

monitoramento ambiental, possibilitando assim disponibilizar acesso a um equipamento de 

custo compatível com orçamentos mais modestos, contribuindo para o avanço da pesquisa 

ambiental no país. 

No estudo, investigou-se uma possível variabilidade temporal da profundidade óptica 

atmosférica nas bandas de absorção por aerossóis, onde são medidas as profundidades ópticas 

por aerossóis, AOD (Aerosol Optical Depth) relativa a cada banda. A banda de absorção do 

vapor de água na atmosfera terrestre localizada na banda do infravermelho próximo, usada 

para as medidas da coluna de água precipitável (PWC), foi também analisada nesse trabalho. 

Considerando que o conhecimento da variabilidade sazonal da atmosfera é fundamental no 

procedimento usado para calibração do equipamento, desenvolvido nesse estudo investigou-se 

também as correlações entre a variabilidade sazonal da profundidade óptica nas bandas 

disponibilizadas pelo fotômetro solar FSM-4 com variáveis meteorológicas obtidas mediante 

medidas in situ nos sítios propostos. 

1.1. Os Aerossóis na Atmosfera 

Aerossóis são pequenas partículas sólidas ou líquidas (neste caso moléculas coaguladas), que 

permanecem em suspensão na atmosfera, deslocando-se com o movimento da massa de ar 

(Iqbal, 1983). Suas dimensões podem variar entre 0,01 a 10µm de raio, com partículas 

dispersas ao longo de toda a troposfera e estratosfera terrestre, mas não de forma homogênea, 

devido a inúmeros fatores. Essa variabilidade na concentração depende da disposição das 

fontes naturais e antropogênicas ao longo da superfície do planeta, tendo como elemento 
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dispersor as condições climáticas da região. Dentre as inúmeras fontes naturais que geram os 

aerossóis destacam-se os desertos, o oceano e erupções vulcânicas. Entre as fontes 

antropogênicas destacam-se a queima de biomassa, queima de combustível fóssil, 

desmatamentos e grandes movimentações de terra.  

Os aerossóis têm como principais fontes de dispersão a ação do vento e a convecção. Podem 

permanecer em suspensão na atmosfera por longos períodos, dependendo da massa e altitude 

que alcançam. Interferem química e fisicamente nos constituintes atmosféricos em escala 

global em casos extremos devido à circulação de correntes. Micro partículas de poeira do 

Saara, transportadas por correntes na alta atmosfera, cruzam o oceano atlântico e vão se 

depositar sobre a região amazônica e Caribe. Cinzas vulcânicas de grandes erupções chegam 

até a mais de 10 km na troposfera e, na maioria das vezes, dão a volta ao planeta. Queimadas 

na região centro-oeste do Brasil, em áreas de cerrado, lançam cinzas que, ao alcançarem 

alturas elevadas na troposfera, atingindo também a estratosfera, chegam a afetar química e 

fisicamente a atmosfera do continente sul-americano (Freitas et al. 2005). Materiais 

particulados lançados na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis (Seinfeld, 1985), é 

outro tipo de fonte antropogênica que contribui para a variabilidade na concentração dos 

aerossóis. 

Na equação do balanço de energia do planeta, a variável aerossol ainda tem uma grande barra 

de erro causada pela carência de informações devida sua alta variabilidade. As poeiras 

vulcânicas, que têm um tempo de permanência na atmosfera da ordem de alguns anos, 

limitam a entrada da radiação solar na atmosfera terrestre (Minnis et al. 1993). Em um 

passado recente, a erupção em Tambora (1815), por exemplo, liberou cinzas que 

permaneceram por pelo menos um ano na estratosfera do planeta e causaram um esfriamento 

no ano seguinte (1816), que ficou conhecido como o ano sem verão (Beer et al. 2000). 

Diversos modelos de transmissão atmosférica, que simulam a dispersão das cinzas vulcânicas 

na atmosfera, mostram o seu efeito na variação da temperatura. O efeito direto desses 

aerossóis no balanço de energia do planeta vem de sua absorção ou espalhamento da radiação 

solar. Este efeito direto causa um esfriamento por diminuir a radiação transmitida até o solo, 

criando assim uma componente negativa no balanço, ou seja, as forçantes radiantes desde a 

era pré-industrial devido os gases do efeito estufa está bem entendido. Segundo Turco et al. 

(1980) a presença de aerossóis do tipo sulfato na troposfera e estratosfera modificam o 

balanço de energia e o clima do planeta. 
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Entretanto, existe uma grande lacuna no entendimento dessas forçantes e seu elo com as 

conhecidas variáveis que definem o clima. A barra de erro continua grande em função das 

forçantes causadas pelos aerossóis e, por conseguinte, as forçantes não radiativas são menos 

entendidas ainda (Radiative Forcing of Climate; 2005). O Painel Internacional para as 

Mudanças Climáticas (IPCC) estima que a diminuição da radiação possa variar de -0,26 a -

0,82 W/m
2
 nas altas concentrações de sulfato. Já o black carbon pode variar de +0,16 a +0,42 

W/m
2
 fornecendo uma forçante positiva. A poeira mineral pode afetar o balanço de energia 

com forçante radiativa variando de +0,09 a -0,46W/m
2
 (Haywood e Boucher. 2000). 

A alta concentração dos aerossóis pode ter também um efeito indireto nas nuvens, reduzindo o 

tamanho da gotícula, tornando a nuvem mais estável, afetando sua possibilidade de produzir 

chuva. Os aerossóis exercem uma forçante no ciclo hidrológico, por modificar o núcleo de 

condensação, eficiência da precipitação e a razão entre a luz solar direta e a difusa recebida. 

Segundo Kaufman et al. 2002, análises de dados de satélites mostram que uma mudança na 

concentração de aerossóis deixa as gotas das nuvens de 10 a 25% menores, porque a água 

condensada se divide em gotículas menores. Assim, nuvens com gotas menores, significam 

nuvens com maior albedo devido ao maior número de gotículas e aumento na refletividade em 

até 30%, ocasionando uma forçante radiativa negativa e indireta devido aos aerossóis. 

O processo de remoção dos aerossóis da atmosfera ocorre basicamente por deposição seca ou 

úmida. A deposição seca ocorre devido à ação da gravidade sobre as partículas, sendo mais 

eficiente na fração grossa do particulado, ou seja, partículas maiores que 2,5 μm. A deposição 

úmida ocorre por remoção dentro e abaixo das nuvens, devido à precipitação e é mais 

eficiente no caso de partículas pertencentes à fração fina, menores que 2,5 μm. 

Uma forma prática e precisa de detecção dos aerossóis se dá pela medida da profundidade 

óptica por aerossóis (AOD), que abrange a faixa de comprimento de onda que vai desde a 

faixa do ultravioleta até a banda do visível (Kaufman et al. 2002). 

1.2. O Vapor de Água na Atmosfera 

A água pode ser encontrada na atmosfera terrestre em três fases, sendo a fase gasosa, a forma 

mais comum. O vapor de água é um importante componente do processo hidrológico, 

estando, portanto, intrinsecamente ligado à climatologia global. É o constituinte mais variável 

da atmosfera e também contribui para o efeito estufa. Afeta diretamente o sistema climático 

global ao absorver o calor sensível ou liberar o calor latente com a mudança de estado da água 
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(Liu et al.2011). O vapor de água afeta a energia atmosférica por meio das interações 

radiantes, um fato de alta relevância para as comunicações e aplicações em sensoriamento 

remoto (Schmid et al., 1996). O vapor de água é um componente atmosférico que gera grande 

interesse para as ciências atmosféricas, meteorológicas, hidrológicas e de pesquisas 

climáticas. A radiação solar adiciona energia à atmosfera terrestre pela absorção direta, e de 

forma indireta pela absorção da radiação térmica transmitida da superfície do planeta, criando 

assim o movimento convectivo da troposfera.  

Como um dos principais gases do efeito estufa, o vapor de água desempenha um significativo 

papel como forçante negativo no resfriamento radiativo da superfície terrestre, ou seja, ajuda 

na retenção da radiação reemitida pela superfície do planeta, contribuindo para o aquecimento 

da atmosfera (Ingold et al., 2000). Dentre todos os elementos que colaboram com o efeito 

estufa o vapor de água tem papel de destaque, por ser o maior constituinte na troposfera 

depois do nitrogênio e oxigênio, por conseguinte o que mais contribui para o efeito estufa 

(Taha et Box, 2002). O vapor de água é um parâmetro chave para as análises dos sistemas 

climáticos (gases do efeito estufa), em particular sobre altas latitudes, onde mostra uma 

importante variabilidade sazonal (Bokoye et al. 2003). O efeito estufa é necessário para gerar 

o aquecimento atmosférico, indispensável à sobrevivência dos seres vivos. Entretanto pode 

tornar-se danoso a partir da elevação progressiva das concentrações na Terra de alguns gases 

que contribuem para a elevação deste efeito (e.g., CO2, CH4) e que podem produzir um 

aumento desequilibrado da temperatura da atmosfera, com consequências catastróficas para a 

biosfera. 

Para adequação de processos de modelagem que estimam os efeitos do clima global, é 

necessário que sejam feitas medidas frequentes da distribuição na atmosfera dos gases do 

efeito estufa, como o vapor de água, CO2, e CH4 (Halthore et al. 1997). O vapor de água na 

atmosfera pode ser monitorado via sensoriamento remoto por meio de várias técnicas, sendo 

as mais conhecidas: GPS meteorológico de dupla frequência, LIDAR (Radar de Laser), 

MRBSR (radiômetro multibanda com sombreador rotativo), MWR (Radiômetro de micro-

ondas) e o fotômetro solar na banda de absorção de 940nm.  

Os padrões de precipitação estão intimamente ligados à umidade na atmosfera, assim como a 

evaporação, condensação e processos de transporte. Os dados esparsos não permitem boas 

estimativas da condensação e do transporte vertical do vapor de água, que podem ser 



6 
 

frequentemente dominada por processos convectivos em baixa escala, tornando difícil sua 

avaliação de maneira global. (Randall et al. 2007). 

A coluna de água precipitável na atmosfera terrestre é dada pela medida dessa coluna desde a 

superfície do planeta até a altitude de pressão de 50 hPa, conforme dados obtidos dos sensores 

de umidade em balões meteorológicos. Sua habilidade de mudar de fase com uma pressão 

normal se deve à variação da temperatura, onde são produzidas nuvens e hidrometeoros como 

a chuva e a neve. 

Uma maneira de medir o vapor de forma pontual é usando-se um sensor de umidade relativa, 

instalado ao nível do solo ou embarcado em balão meteorológico. Assim o sensor irá 

quantificar o valor percentual de água em relação a uma porção gasosa da atmosfera. A 

nomenclatura atual e citada em vários artigos científicos é a PWC, ou anteriormente como 

vapor de água integrado (IWV), é medida pelo fotômetro solar, que a quantifica em 

centímetros. O fotômetro, valendo-se de um algoritmo de cálculo matemático, estima-se a 

atenuação (absorção ou espalhamento) da radiação solar, quantificando assim o vapor de água 

integrado de toda a porção de água desde o topo da atmosfera até a superfície onde se 

encontra o fotômetro. 

Para a medida da quantidade do vapor de água ou coluna de água precipitável (PWC) 

utilizam-se bandas de absorção localizadas na faixa do infravermelho próximo no espectro de 

radiação solar. A atenuação da radiação solar ou transmitância da atmosfera, devido à 

presença do vapor de água, tem seu primeiro pico na faixa do infravermelho próximo, a qual 

está centrada em 940 nm (Fowle, 1915; Foster, 1945). 
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2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

2.1. Motivação 

Desenvolver e calibrar um fotômetro solar manual, portátil e de baixo custo visando viabilizar 

pequenos projetos de pesquisa na atmosfera. No desenvolvimento mecânico e eletrônico do 

projeto procurou-se utilizar materiais e componentes de fácil aquisição procurando não 

comprometer a qualidade dos dados coletados equipamento. 

O processo de calibração de um fotômetro solar pode ser feito basicamente usando-se 

laboratório ou o Método de Langley (ML) ou o Método de Langley Modificado (MLM). 

Essas metodologias evitam a implantação de um laboratório, o que exigiria custos elevados 

em infraestrutura e equipamentos, similares a outros laboratórios de calibração. Esses 

métodos são aplicados em campo e em locais com estabilidade óptica da atmosfera no qual 

são obtidos melhores resultados que em laboratório. Segundo Slusser et al. (2000) os ML e 

MLM, que derivam da lei de Beer, podem ser abordados em termos de irradiância. A 

irradiância solar medida pelo fotômetro na superfície do planeta permite estimar a irradiância 

solar no topo da atmosfera, que é usada como constante de calibração do equipamento para 

medida da AOD e PWC. 

A intenção de fazer a calibração na região nordeste veio primeiramente por problemas 

logísticos aliados à carência de recursos para testar a metodologia de calibração em outras 

regiões do país. Primeiramente procurou-se uma região com um horizonte livre e com boa 

visibilidade na região central do nordeste brasileiro, levando-se em conta um sítio com baixas 

emissões antropogênicas e naturais de aerossóis. A região do Seridó, localizada no meio oeste 

do estado do Rio Grande de Norte, inexiste a indústria pesada, e por isso ocorre uma baixa 

emissão de poluentes antropogênicos. Diferente de outras regiões do território brasileiro, na 

região central do nordeste não é utilizada em área rural a prática da queima de biomassa em 

longas extensões para limpeza do campo. 

A pouca queima de biomassa nessa região estão localizadas em pontos concentrados, 

portanto, poucas plumas de poluentes resultantes dessa queima se dispersam, sendo, portanto 

de pouca representatividade. Um fator que poderia vir a interferir nesta estabilidade óptica 

seria a emissão de aerossol mineral por forças convectivas e ação do vento sob o solo da 

região, ou mesmo proveniente do continente africano, citado por pesquisas com sondas de 
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detecção de aerossóis instalada em balões e lançadas no estado do Rio Grande do Norte. 

(Rosen et al. 2004). 

Dados do sistema MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo dos 

satélites Aqua e Terra informam baixos valores de profundidade óptica para a região, 

entretanto essas informações carregam uma grande imprecisão nas medidas para pequenos 

valores de profundidade óptica. Os dados do sistema MODIS mostram índices de 

profundidade óptica “0.1” durante grande parte do ano, isto indica uma atmosfera muito 

estável e de baixa turbidez para toda região, dados estes que não apresentam confiabilidade, 

devido imprecisão inerente ao algoritmo usado. Sendo assim, somente com a coleta de dados 

in situ, por meio da aplicação do ML e MLM consegue-se essa comprovação. 

A combinação entre área preservada e ausência de potenciais fontes geradoras de poluição, 

torna a região nordeste do Brasil propícia para a calibração de fotômetro solar, que exige 

profundidade óptica estável. A calibração necessita de estabilidade óptica, ou seja, 

concentração estável dos aerossóis e vapor de água durante o período de tempo no qual é feita 

a coleta dos dados.  

2.2. Objetivo Geral 

Desenvolver um fotômetro solar de baixo custo, e verificar a possibilidade de aplicação do 

método de Langley (ML) e do método modificado de Langley (MLM), em sua calibração. 

Um sítio, próximo à cidade de Caicó/RN na região do Seridó, na região semiárida do nordeste 

brasileiro (NEB) foi investigado, durante a estação seca por permitir maior número de dias 

ensolarados. 

2.3. Objetivos Específicos 

2.3.1 Desenvolver Fotômetro Solar 

Projetar, construir e testar um fotômetro solar manual portátil de baixo custo para operar nas 

bandas de 500nm, 670nm, 870nm e 940nm. O desenvolvimento do equipamento é mostrado 

no capítulo 4 desse trabalho. 

2.3.2. Aplicação do ML ao Fotômetro Solar 

Por meio do método de Langley, aplicado nas bandas de 500 nm, 670 nm e 870 nm para a 

calibração de um fotômetro solar estudando a viabilidade de uso do sítio escolhido como 
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ponto de calibração, que deve apresentar uma estabilidade óptica da atmosfera, ou seja, AOD 

deve ser constante ao longo do período da calibração. O método consiste em obter-se a 

constante de calibração, ou constante extraterrestre, para uma determinada banda de operação 

do equipamento. A aplicação desse método foi feita nas bandas de 500nm, 670nm e 870nm e 

está completamente mostrado no capítulo 5 deste trabalho. 

2.3.2. Aplicação do MLM ao Fotômetro Solar 

O MLM permite calibrar um fotômetro solar, tornando-o capaz de medir a coluna de vapor de 

água na atmosfera ou a coluna de água precipitável (PWC), por meio da banda de 940 nm. A 

PWC é a medida integral de toda a coluna de vapor de água presente na atmosfera, deste a 

superfície até a altitude de pressão de 50 hPa. O método, que é uma variação do método de 

Langley, contém um termo que modela a transmitância da radiação solar na atmosfera 

causada pelo vapor de água na banda de 940nm sofre uma forte absorção da radiação solar. 

Essa metodologia está completamente detalhada no capítulo 5 deste trabalho. 

2.3.3. Transferência de calibração entre fotômetros. 

A transferência de calibração entre fotômetros é um importante processo a ser considerado no 

desenvolvimento de um equipamento de medição. Devido ao alto nível de exigência das 

condições de estabilidade atmosférica impostas no processo de calibração de um fotômetro 

solar pelo ML e MLM, a transferência de calibração, ou intercalibração, surge como uma 

alternativa a essa metodologia. 

A intercalibração utiliza as equações do ML e MLM aplicando-se os dados de AOD e PWC 

obtidos do equipamento referência, nesse trabalho os dados do AERONET para a obtenção da 

constante de calibração. Em um processo convencional de intercalibração geralmente exige-se 

um equipamento referência e a retirada de sinal de saída (voltagem), que corresponde à 

grandeza a ser medida. A comparação entre os valores de saída propiciam a transferência da 

calibração. Como não é possível o acesso ao sinal de saída do fotômetro de referência, foi 

utilizado o ML e o MLM para esse objetivo. Esse procedimento está completamente 

detalhado no capítulo 7 deste trabalho. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1. A Radiação Solar e a Atenuação Atmosférica 

A radiação solar é composta por um somatório de ondas eletromagnéticas com comprimentos 

de ondas que vão desde raios gama, passando pela faixa do UV, em seguida pelo 

infravermelho e chegando o espectro do rádio. Sua distribuição espectral e intensidade, vista 

na Figura 3.1, ajustam-se ao modelo de emissão de um corpo negro a 5800K baseado na lei de 

Plank para radiância espectral, descrita pela Eq.(3.1).  
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Onde Bλ(T) é a irradiância espectral do sol para um dado comprimento de onda λ (Wm
-2

 sr
-1

 

µm
-1

), T é a temperatura do corpo negro, (5800K para o sol), k é a constante de Boltzmann 

(1.38 x 10
-23

 J.K
-1

), h é a constante de Plank (6.626 x 10
-34

 J.s), c é a velocidade da luz no 

vácuo (2,998 x 10
8
 m.s

-1
). 

 

Figura 3.1. Intensidade da Irradiância Espectral: Topo da atmosfera, Global e Direta na 

superfície do planeta e as bandas espectrais estudas nesse trabalho. (Figura adaptada de 

Rollin, 2000 e Gueymard et al., 2002). 
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A atenuação, mostrada na Figura 3.1, se dá de forma diferenciada para os diferentes 

comprimentos de onda da radiação solar (Seinfield e Pandis, 1998). As regiões do espectro 

visível e do infravermelho próximo são as mais apropriadas para avaliação dos aerossóis e do 

vapor de água na atmosfera terrestre [Holben (1998), Holben (2001)]. Na Figura 3.1 estão 

sinalizadas as bandas de absorção e espalhamento pelo ozônio, aerossol e vapor de água. 

A atenuação da radiação solar pelos elementos constituintes da atmosfera é conhecida como 

transmitância (T), que é a razão entre a irradiância espectral (W.m
-2

) para um determinado 

comprimento de onda na superfície do planeta (I) e a irradiância espectral no topo da 

atmosfera (Io).  

Esta distribuição da radiação solar pode ser dividida em faixas de comprimento de onda, 

sendo a radiação ultravioleta entre 10 a 400nm, a radiação visível ou fotossinteticamente ativa 

(PAR) de 400 a 700nm e infravermelho próximo indo de 700 nm até próximo de 4000 nm 

(Iqbal, 1983). Segundo Biernat et al. (2013) energia solar está distribuída em seu espectro 

com aproximadamente 52% da radiação solar situada no infravermelho próximo, 43% no 

espectro visível (0,4 a 0,7μm) e da ordem de 5% nos comprimentos menores que os do 

visível. 

A atmosfera terrestre é formada por gases, vapor de água e aerossóis que estão concentrados 

na troposfera e estratosfera. Dentre os principais gases contidos nestas camadas podem-se 

destacar o nitrogênio (N2), o oxigênio (O2), que formam juntos 99% do volume total dos 

constituintes. Os demais constituintes estão distribuídos no 1% do volume restante, estando 

entre os principais o ozônio (O3), dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o oxido nitroso 

(N2O), o vapor de água e os aerossóis.  

A radiação solar, ao atravessar a atmosfera, encontra-se com as moléculas de gases e os 

aerossóis aí presentes, onde acontecem os choques que atenuam a onda, pela absorção ou 

espalhamento. O espalhamento é um processo físico pelo qual uma partícula presente no 

caminho de uma onda eletromagnética retira energia da onda incidente e irradia esta energia 

em todas as direções (Liou, 2002). A absorção e espalhamento dependem, para um 

determinado comprimento de onda, principalmente da sua composição química ou forma 

física do elemento atenuador. 

Ao absorver a energia do fóton, a molécula pode transformar esta energia em energia cinética 

de rotação, vibração ou translação e finalmente energia eletrônica, que é a energia potencial 
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transferida pelo fóton ao elétron ao saltar para camadas mais energéticas. O processo de 

absorção da radiação solar pode ser exemplificado pela formação da camada de ozônio.  

A camada de ozônio na estratosfera é formada pelo choque dos raios ultravioleta (UV) com o 

oxigênio (O2), quando então ocorre uma reação fotoquímica que dá origem ao ozônio (O3). 

Em um processo contínuo e dinâmico, acontece uma reação fotoquímica de associação e 

dissociação desses dois elementos mantendo a formação da camada.  

Na faixa de menor comprimento de onda, ou seja, para comprimentos de onda menores ou 

iguais a radiação UV-C (280nm), a camada de ozônio existente na estratosfera absorve 

completamente essa radiação. As radiações UVA e UVB, que têm comprimento de onda 

variando entre 280 e 380nm, sofrem uma forte atenuação pela camada de ozônio, mas 

atingem a superfície terrestre com intensidade suficiente para afetar a vida na biosfera.  

Vários são os constituintes que apresentam absorção ou espalhamento ao longo de toda a 

faixa espectral. Além da forte absorção do UV pelo ozônio estratosférico, é observada uma 

fraca absorção pelo ozônio, no espectro visível, e uma forte absorção pelas moléculas da água 

(H2O) e dióxido de carbono (CO2) em várias faixas do infravermelho (Ceballos, 2000).  

3.1.1. Espalhamento Rayleigh e Mie 

A radiação solar pode ser espalhada pelas moléculas dos gases, vapor de água ou aerossóis 

presentes na atmosfera, dependendo do raio do elemento espalhador frente ao comprimento de 

onda da radiação incidente. O espalhamento Rayleigh acontece com mais intensidade na faixa 

do ultravioleta e do visível no azul, decaindo com o aumento do comprimento de onda, 

quando seus efeitos na transmitância atmosférica praticamente desaparecem no final do 

espectro visível, ao se comparar com os efeitos gerados pelos aerossóis, vapor de água e 

ozônio. Portanto, o espalhamento Rayleigh é fortemente dependente do comprimento de onda, 

ou seja, quando o comprimento de onda é menor que o tamanho da molécula, λ << r, onde “r” 

é o raio da molécula gasosa, tem-se o espalhamento Rayleigh. 

Nesse processo de espalhamento, o fóton é desviado de seu caminho original produzindo, 

assim, uma radiação difusa. Por exemplo: a luz azul que tem o menor comprimento de onda 

no espectro visível (425nm) sofre um forte espalhamento, que chega a ser 5,6 vezes mais 

intenso que a luz vermelha, que fica próximo a 700 nm, por exemplo. 
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Segundo Ceballos (2000), a profundidade óptica devido à dispersão Rayleigh pode ser 

ignorada na faixa do infravermelho próximo, pois seu valor decresce segundo uma potência 

4,05 do comprimento de onda; assim, tem-se: τ = 0,927 para 300nm até τ = 0,037 para 

700nm, considerando-se uma atmosfera com pressão à superfície P0 = 1013 hPa; para outras 

profundidades P, τ é linear com a razão P/P0. Segundo Dutton et al. (1994), o espalhamento 

Rayleigh pode ser calculado pela Equação 3.2. 

4.05

0

( ) 0.00877R

P

P
    

(3.2) 

O espalhamento Mie acontece quando o raio da partícula espalhadora é igual ou próximo do 

comprimento de onda da radiação solar, sendo o vapor de água e os aerossóis os principais 

efeitos causadores. A Figura 3.2 mostra uma representação física do espalhamento Rayleigh e 

Mie, quando o tamanho da partícula dita o modo de espalhamento da radiação após o choque, 

no qual para o Mie em pequenas partículas r ~ λ, e para Mie grandes partículas r > λ. 

 

Figura 3.2. Representação do espalhamento Rayleigh e Mie (Adaptada de Rowan University 

– Optics - Spring 2008, Watkins e Vallandingham). 

Assim, os efeitos da absorção, mais o espalhamento, são chamados de extinção da radiação 

solar, que é definido como profundidade óptica da atmosfera (τ). Para a extinção da radiação 

pelos aerossóis foi convencionada a nomenclatura AOD (Aerosol Optical Depth) ou 

profundidade óptica por aerossóis. 

 

3.2. Instrumentos de medida da profundidade óptica 
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Diversos equipamentos foram desenvolvidos e aprimorados ao longo dos últimos anos para 

auxiliar no monitoramento contínuo de vários componentes atmosféricos, estando entre os 

principais, o ozônio, aerossóis e vapor de água. A seguir, são apresentados de forma sucinta 

os principais equipamentos utilizados atualmente no monitoramento da profundidade óptica 

atmosférica, usando-se a radiação solar. 

3.2.1. Fotômetro Solar 

O fotômetro solar de superfície foi o primeiro equipamento para medição da profundidade 

óptica, e ainda hoje se constitui no principal sensor para estimativa da profundidade óptica, 

usando-se a radiação solar direta, devida a sua grande confiabilidade. Dentre os mais antigos e 

atualmente em uso pode-se citar o DOBSON, utilizado no monitoramento da camada de 

ozônio. Na Figura 3.3 mostram-se um fotômetro solar multibanda (10 bandas) com rastreio 

solar automático e um fotômetro da Cimel, usado na rede AERONET. 

  

Figura 3.3. (A) -Fotômetro solar multibanda automático; (B) – Fotômetro automático Cimel 

(Rede AERONET) (Fonte: Jet Propulsion Lab./NASA) 

 

3.2.2. Radiômetro MFRSR 

O Radiômetro Multifiltro com Anel de Sombreamento Rotativo (Multifilter Rotating 

Shadowband Radiometer - MFRSR) e o Fotômetro Solar atuam na faixa desde o ultravioleta 

até o infravermelho próximo. Na tabela 3.1, apresenta-se os dados obtidos por Michasky et al. 

(1995), mostrando os principais elementos de absorção por faixa de comprimento de onda, 

A B 
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usando um MFRSR. Assim como o fotômetro solar, o MFRSR (ver fig. 3.4) pode ser 

calibrado usando-se o método de Langley, sendo uma alternativa ao uso do fotômetro. O 

MFRSR trabalha medindo a radiação global em várias bandas e radiação difusa com os 

mesmos conjuntos de elementos sensores + filtros ópticos. Um anel de sombreamento rotativo 

de acionamento automático posiciona-se sobre os sensores para a medida da radiação difusa. 

Como a intenção é medir a radiação direta que é dada pela irradiância global (IGlobal) menos a 

irradiação difusa (IDifusa), onde θ é o ângulo de elevação do sol com relação à normal, como 

apresentado na Equação 3.3: 

cos

Global Difusa

Direta

I I
I



 
  
 

(W/m
2
). 

(3.3) 

 

Figura 3.4. Radiômetro tipo MFRSR – (Fonte: Jet Propulsion Lab./NASA). 

Na tabela 3.1 são mostradas as bandas utilizadas em um equipamento comercial, com bandas 

de operação semelhantes ao fotômetro solar. 

Tabela 3.1. Radiômetro MFRSR – Filtros nas bandas de atenuação. 

Comprimento Onda (λ) nm / BW (nm) Principal Elemento Rastreado 

415 / 10 Aerossol 

500 / 10 Aerossol, Ozônio 

615 / 10 Aerossol, Ozônio 

673 / 10 Aerossol, Ozônio 

870 / 10 Aerossol 

940 / 10 Vapor de Água 

3.2.3. Fotômetro solar AATS 
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O moderno fotômetro solar AATS-14 (Ames Airborne Tracking Sunphotometer) com 14 

bandas de monitoramento, foi desenvolvido pela NASA e é usado no monitoramento dos 

aerossóis e vapor de água. O equipamento pode ser instalado em solo ou em aeronaves 

apropriadas, sendo normalmente usado em campanhas, conjuntamente com fotômetro em solo 

e satélites.  

A Figura 3.5 mostra as curvas de transmitância atmosférica (T) e de profundidade óptica 

(AOD = ln(1/T) geradas pelo modelo de transmissão da atmosfera MODTRAN 4.3, onde 

estão sinalizados os pontos de monitoramento do AATS-14 e AATS-6. Neste caso usou-se a 

visibilidade de 23 km e atmosfera de aerossol rural em média latitude na primavera/verão, 

com sol no zênite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Faixa de absorção do espectro solar na atmosfera terrestre, transmitância e 

profundidade óptica, geradas pelo MODTRAN 4.3.As setas mostram as bandas utilizadas 

pelos equipamentos AATS-14 e AATS-6. (Adaptado da NASA - AMES Research Center, 2005) 

Na Figura 3.6 mostram-se os quatroze tubos de colimação dos sensores do AATS-14 para 

instalação em aeronave. O uso deste equipamento permitiu estimar com maior precisão a 

concentração das camadas de aerossóis na troposfera, medindo a profundidade óptica em 

várias altitudes. 
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Figura 3.6. Fotômetro AATS de 14 canais instalado em aeronave (Fonte: NASA- Ames 

Research Center). 

3.2.4. Sensores embarcados em satélites 

Os sensores passivos embarcados em satélites utilizam sensores do tipo CCD (charge-coupled 

device) para imageamento, limitando-se a radiação com filtros ópticos nas bandas de absorção 

ou espalhamento da radiação solar tal como em um fotômetro solar. Como a radiação não 

chega de forma direta ao satélite, ou seja, a profundidade óptica é medida pela refletância, 

criou-se um algoritmo tomando-se por base os dados obtidos com fotômetros em solo.  

 

As imagens produzidas nas bandas de absorção e atenuação dos gases e aerossóis pelo sensor 

MODIS, embarcado nos satélites AQUA e TERRA, são exemplos bem sucedidos do avanço 

deste tipo de tecnologia. Durante esta última década, com o aprimoramento dos algoritmos 

propiciou-se inúmeros trabalhos científicos de monitoramento da AOD cobrindo áreas 

extensas do nosso planeta. Entretanto, ainda existe a necessidade de um aprimoramento de sua 

precisão para baixos valores de profundidade óptica. Esse aprimoramento ocorre 

principalmente fazendo-se um comparativo dos dados coletados em solo pelos fotômetros e 

valores recebidos dos satélites. 
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4. MATERIAL E PROCEDIMENTOS 

Detalhes do desenvolvimento do fotômetro solar portátil (FSM-4) são mostrados a seguir, 

separado por detalhes construtivos, filtros ópticos e software para tratamento de dados. O 

estudo da estabilidade óptica da atmosfera foi feito usando-se o ML e MLM com dados 

coletados pelo FSM-4. Foram utilizadas as bandas do espectro visível em 500nm e 670nm e 

infravermelho próximo em 870nm de modo a obter-se a variabilidade temporal da 

profundidade por aerossóis no sítio estudado. O MLM foi aplicado à banda do infravermelho 

próximo em 940nm, onde também estudou-se a possibilidade de uso do sítio escolhido para 

calibração de fotômetro solar nessa banda, que é feito observando-se o comportamento 

temporal da PWC. Os procedimentos propostos são adotados pela WMO-GAW (Word 

Meteorological Organization – Global Atmosphere Watch) e a rede AERONET (WMO-GAW, 

2005). 

4.1. Desenvolvimento do Fotômetro Solar Multibanda - FSM-4 

O instrumento portátil desenvolvido para este trabalho constitui-se um meio mais simples e 

econômico de coletar dados sobre a profundidade óptica de aerossóis ou vapor de água na 

atmosfera. É baseado na medição da intensidade do feixe solar, e, portanto, na transmitância 

atmosférica direta. A partir dessa transmitância, após a correção adequada do espalhamento e 

absorção por moléculas de gases, a profundidade óptica do aerossol ou o vapor de água pode 

ser obtido pelo ML e MLM.  

A proposta de desenvolvimento de um fotômetro solar portátil e de baixo custo foi 

primeiramente apresentada por Volz (1974). O uso de diodos emissores de luz na banda do 

infravermelho próximo foi proposta por Mims (1992), mostrando que esse tipo de 

componente poderia ser usado como alternativa para baratear o custo dos fotômetros. Com 

esse fotômetro de baixo custo, Mims (2002) realizou levantamento da variação anual da 

coluna de água precipitável, por vários anos, iniciando no ano de 1996, mostrando a 

consistência dos dados quando comparados com dados de outros equipamentos consagrados. 

Um programa de monitoramento da profundidade óptica sobre os oceanos, (SIMBIOS - 

Sensor Intercomparison and Merger for Biological and Interdisciplinary Oceanic Studies) 

criado pela NASA propiciou a coleta de dados dos fotômetros solares instalados em navios e 

aeronaves, fazendo-se a intercomparação com satélites. O SIMBIOS coletou dados entre os 

anos de 1997 e 2000, no qual também foram usados dados de fotômetros portáteis para 
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certificar os dados de satélites, mostrando assim a viabilidade e importância deste tipo de 

equipamento (Giulietta et al., NASA/SIMBIOS, 2001). 

O projeto do fotômetro solar portátil de apontamento manual FSM-4 que opera em quatro 

bandas espectrais, visa não somente o baixo custo do equipamento, mas uma qualidade de 

dados aproximada dos fotômetros comerciais existentes. Para tanto, foram usados 

componentes, tais como, sensores e filtros ópticos de interferência com curva de resposta e 

banda passante compatíveis com as normas da WMO (2008). 

A viabilidade da parte experimental do projeto tornou-se possível após a construção do 

fotômetro solar FSM-4, com precisão similar a equipamentos importados de sua categoria. O 

desenvolvimento do fotômetro partiu da necessidade de se obterem dados in situ para o estudo 

da profundidade óptica por aerossóis. 

O alto padrão de qualidade técnica e o apoio do corpo de especialistas do INPE, em seu 

Centro Regional do Nordeste (CRN-INPE), tornou possível o desenvolvimento do protótipo 

do FSM-4. A finalidade do equipamento é monitorar a profundidade óptica dos aerossóis e 

água precipitável, nas faixas de 500nm, 670nm, 870nm e 940nm, com banda passante de 

10nm, usualmente empregada em fotômetros comerciais. 

No projeto tomou-se por base os parâmetros normatizados pela WMO N
o
08 (2008) para 

equipamentos usados nas medidas da radiação solar direta. Dentre esses parâmetros pode-se 

destacar o ângulo de abertura ou FOV (Field of View), tipo de elemento sensor, faixa de 

frequência e a banda passante dos seus filtros de interferência para radiação solar 

considerando um fotômetro solar comercial. 

Em termos gerais, pode-se descrever o fotômetro dividindo o equipamento em quatro partes 

principais: tubo de colimação, filtro de interferência, elemento sensor e circuitos eletrônicos 

do amplificador de sinal e armazenamento de dados, conforme diagrama de blocos da Figura 

4.1. Um importante acessório, o tripé, foi incorporado ao instrumento para facilitar seu 

apontamento ao sol. 
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Figura 4.1. Diagrama de blocos do FSM-4. 

4.1.1. Tubo de colimação. 

Construído em PVC de alta densidade e baixa condutividade térmica, o tubo de colimação 

forma o corpo principal do fotômetro solar FSM-4. Essas características físicas são 

fundamentais para um equipamento óptico de forma a minimizar os efeitos de dilatação sobre 

essa estrutura principal do fotômetro. Para evitar a reflexões da radiação solar internas, no 

tubo de colimação, suas paredes internas e diafragmas são pintados com tinta preta fosca.  

A janela óptica é formada por uma lâmina de vidro de 1mm de espessura na entrada do tubo 

de colimação. Esta permite a entrada da radiação eletromagnética solar e tem a função de 

impedir a entrada de poeira e umidade no interior do equipamento, evitando assim danos ao 

filtro e ao elemento sensor. 

A fina lâmina de vidro borossilicato para microscópio, com 1 mm de espessura, apresenta 

uma curva de transmitância de aproximadamente 90% da radiação solar nas faixas de 

operação do equipamento, visível e infravermelho próximo, mostrada na Figura 4.2. O 

levantamento da curva de transmitância foi feita nos laboratórios do INPE em São José dos 

Campos – SP usando-se um espectrofotômetro HITACHI modelo U-3501. O vidro 

borossilicato tem composição média de 81% SiO2, 13% de B2O3, 4%, de Na2O e 2% de 

Al2O3, com ponto de fusão próximo de 800 °C (o vidro comum é ~550 °C) e densidade de 

2,23 g/cm
3
 é menor que do vidro comum (vidro comum ~ 2,57 g/cm

3
). 
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Figura 4.2. Curva de transmitância da lâmina de vidro Borossilicato de 1mm. 

O projeto do tubo de colimação da radiação solar obedece a parâmetros ditados pela WMO 

para equipamentos usados na medição da radiação solar direta, mostrado na Figura 4.3. Com a 

colocação de um diafragma de dimensões apropriadas, juntamente com a abertura no topo do 

tubo, obtêm-se um ângulo de 0,63
o
 que é o ângulo de inclinação (slope angle).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Configuração do tubo de colimação do FSM-4. 
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Esse ângulo é ligeiramente maior que o ângulo formado entre um ponto na superfície terrestre 

e o disco solar que é de aproximadamente 0,52
o
 de arco. O ângulo de abertura do fotômetro 

foi construído segundo o trabalho de Slusser et. al. 2000, conforme os detalhes construtivos 

mostrados na Figura 4.3. 

No processo de construção do tudo de colimação do FSM-4 os valores de R, r e d, são: 2mm, 

1mm e 90mm, respectivamente. Os ângulos de inclinação (slope angle) εs, e o meio ângulo de 

abertura εA são mostrados na Figura 4.2. Para o FSM-4 os ângulos εs, εA, são respectivamente, 

0.63
o
, 1.27

o
. O campo de visão do equipamento (FOV) é dado pela Equação 4.3, que mostra o 

ângulo máximo de 2.54
o 

graus para entrada da radiação solar direta, minimizando assim a 

entrada da radiação difusa.  

Os ângulos podem ser calculados usando-se as equações 4.1, 4.2 e 4.3. 

arcS

R r
tg

d


 
  

 
, 

(4.1) 

arcA

R
tg

d


 
  

 
, 

(4.2) 

2. AFOV  . (4.3) 

4.1.2. Filtros Ópticos 

Fabricados pela Andover Corporation - USA, os filtros ópticos são usados para limitar a 

banda passante da radiação eletromagnética solar que chega ao sensor do fotômetro. Os filtros 

passa-banda (band-pass) operam nas bandas de 500nm, 670nm, 870nm e 940nm com largura 

de banda de 10nm. Esses componentes usados no FSM-4 possuem características semelhantes 

às bandas e largura de banda presentes nos filtros de interferência dos fotômetros CIMEL da 

rede AERONET.  

Possuem coeficiente de variação da frequência central em função da temperatura dentro do 

range de 0.017 nm/
o
C a 0.025 nm/

o
C na faixa de 500 a 940 nm, operando na temperatura de 

+23
o
C. Este coeficiente de variação de temperatura permite operar o equipamento entre +10 

o
C a +35 

o
C (Δt = 25 

o
C) com variação da frequência central do filtro em somente 0.625 nm. 

Nas Figuras. 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, têm-se respectivamente, as curvas com as bandas passantes 

dos filtros de 500 nm, 670 nm, 870 nm e 940 nm. Na Tabela 4.1 são apresentadas as 

características ópticas. 
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Figura 4.4. Filtro com frequência central de 500nm. 

 

 

Tabela 4.1. Características dos filtros ópticos. 

Filtro - nm 500 nm 670 nm 870 nm 940 nm 

Freq. Central (nm) 501.84 672.28 870.35 939.58 

Larg. Banda 50% (nm) 10.70 9.88 10.01 8.54 

Larg. Banda 10% (nm) 14.90 14.14 13.79 11.87 

Larg. Banda 1% (nm) 21.67 20.73 20.00 29.00 

Pico Transmissão (%) 66.72 69.84 61.80 60.96 

Temp.(
o
C) 23.0 23.0 23.0 23.0 
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Figura 4.5. Filtro com frequência central de 670nm. 

 

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

 (
%

) 

 

 Comprimento de onda (nm) 

Figura 4.6. Filtro com frequência central de 870nm. 



25 
 

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

 (
%

) 

 

 Comprimento de onda (nm) 

Figura 4.7 – Filtro com frequência central de 940nm. 

4.1.3. Elemento Sensor 

O FSM-4 usa como elemento sensor um fotodiodo de silício. O fotodiodo converte a radiação 

eletromagnética do Sol, ou seja, os fótons, em uma pequena voltagem em seus terminais. O 

fator de conversão varia em função da frequência da radiação solar, que é inversamente 

proporcional ao comprimento de onda. A Figura 4.8 mostra a curva de resposta desse 

fotodiodo para a relação (Amp./Watt) em função do comprimento de onda da radiação solar. 

 

Figura 4.8. Curva de resposta do fotodiodo em função do comprimento de onda. (Fonte: 

Datasheet PDB-C139, Advanced Photonix, Inc.). 

4.1.4. Circuito de Amplificação 
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O circuito amplificador é formado por um amplificador operacional de baixo ruído na 

configuração de transimpedância. Nessa configuração o fotodiodo trabalha sem polarização, 

ou seja, no modo fotovoltaico que é ideal para aplicações de baixo nível de radiação solar. A 

configuração fotovoltaica propicia um fator de conversão fóton/voltagem com boa 

estabilidade com relação à variação da temperatura, o que é ideal para o equipamento. Outra 

vantagem proporcionada por este tipo de configuração é a linearidade da resposta. O 

componente apresenta para esta configuração uma velocidade de resposta na conversão 

fóton/voltagem da ordem de 5 microsegundos, conforme datasheet do fabricante. 

O ganho do equipamento foi ajustado de modo a normalizar o nível de tensão de saída para 

cada uma das quatro bandas do fotômetro, entre 2000 milivolts a 3000 milivolts, para o 

período do dia com maior intensidade da radiação solar. Esse ajuste é feito em um dia claro, 

isento de nuvens e pequeno ângulo azimutal. Para o FSM-4 o ajuste foi feito no mês de abril, 

com um ângulo azimutal (θ) de 6
o
, foi calculada a massa de ar (1/cosθ) m=1,0004. 

Os circuitos eletrônicos do FSM-4 apresentam baixo consumo e são alimentados por bateria 

para dar mais portabilidade ao equipamento. Além de ajudar na portabilidade, a alimentação 

por baterias também ajuda a evitar possíveis interferências causadas por fontes AC/DC que 

utilizam a energia alternada da rede. Somente fontes AC/DC de qualidade apresentam baixo 

nível de interferência eletromagnética, condição primordial para alimentar circuitos 

eletrônicos em instrumentação, mas para minimizar o custo final do equipamento não foi 

utilizada. 

A alimentação por baterias exige reguladores de voltagem DC/DC, devido variação na 

voltagem fornecida pelas baterias aos circuitos. Foram usados reguladores baratos e de grande 

eficiência com alta estabilidade em temperatura. Esta alta estabilidade se faz necessária para 

evitar a variação da tensão de saída do amplificar de forma a compensar a variação na 

temperatura ambiente. O levantamento da voltagem de saída do regulador X variação em 

temperatura é mostrada nos testes feitos em câmara térmica na próxima subseção. 

4.1.5. Teste em câmara térmica dos circuitos eletrônicos 

Foram feitos testes para verificação de comportamento dos elementos sensores, os fotodiodos, 

em conjunto com o circuito amplificador. Para os testes usou-se câmara térmica instalada no 

laboratório de eletrônica do INPE no Centro Regional do Nordeste – CRN em Natal/RN. A 

câmara térmica utilizada permite avaliação de desempenho em equipamentos para 
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temperatura com faixa de teste que varia de –45 
o
C a +80 

o
C, sendo as medidas de 

temperatura executadas por sensor acoplado. As medições de voltagem foram efetuadas por 

um multímetro de bancada de 6 ½ dígitos modelo 34410A da Agilent. Uma fonte regulada de 

alta estabilidade foi utilizada para alimentar uma lâmpada incandescente automotiva de 12 

VDC/35 W, utilizada como fonte radiante para a estimulação dos fotodiodos. Um esquema da 

Figura 4.9 mostra o arranjo montado para o teste. 

 

 

Figura 4.9. Diagrama de blocos do teste em temperatura dos sensores e amplificadores. 

Os circuitos e sensores foram testados dentro da faixa de +9 
o
C a +40 

o
C considerando-se uma 

faixa aceitável para a região dos testes de calibração, a ser aplicado nesse primeiro protótipo 

do FSM-4. Faixas de operação mais ampla implicam em equipamentos mais elaborados, 

exigindo controle de temperatura, o que encarece seu desenvolvimento saindo de um dos 

objetivos primários deste trabalho que é equipamentos de baixo custo. 

Como a faixa de variação em temperatura dos testes em câmara é muito menor que a 

temperatura do filamento da lâmpada que chega a mais de 800 
o
C, foi considerada desprezível 

a interferência da variação da temperatura da câmara no nível de potência da energia irradiada 

pela lâmpada. A lâmpada foi alimentada com 6 VDC, drenando uma corrente de 1,2 A, para 

adequar a potência irradiada de forma a não saturar a saída dos fotodiodos.  

As curvas das Figuras 4.10 e 4.11 mostram os testes de variação do ganho do elemento sensor 

(fotodiodo) e amplificador, assim como da regulação de voltagem do conversor DC/DC em 

função da temperatura, respectivamente. Os resultados da variação do ganho dos 

amplificadores mantiveram-se dentro do esperado. Os três conjuntos de circuitos 
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amplificadores e fotodiodo foram submetidos às mesmas condições, diferenciando-se somente 

no posicionamento dos sensores com relação à lâmpada. Os ganhos diferenciados dos 

sensores (01) e (02) em conjunto com os amplificadores, permitiram analisar o 

comportamento em temperatura com relação ao sensor de ganho padrão (03). Para os vários 

testes realizados o desvio padrão médio amostral (SD) para os valores dos sinais de saída dos 

amplificadores variaram entre 2.2% (Max.) a 2.0% (Min.) com uma variação da temperatura 

entre 9 
0
C a 40 

0
C. 

 

Figura 4.10. Curva resposta em temperatura dos fotodiodos e amplificadores. 

Para o cálculo do valor de saída foi ajustado uma reta aos pontos coletados, mostrado na 

Figura 4.10 e tabela 4.2. Por meio das retas ajustadas, os sinais de saída dos sensores são 

corrigidos para as temperaturas a que estão submetidos no momento da leitura.  

Tabela 4.2. Reta ajustado aos valores de saída dos fotodiodos em câmara térmica. 

Sensor Reta ajustada R
2
 (%) 

01 (   ) y = 0,0088x + 2,7759 86,16 

02 (   ) y = 0,006x + 2,507 93,53 

03 (   ) y = 0,004x + 2,3498 85,23 

 

Um polinômio do sensor (03) foi usado como algoritmo de correção da variação em 

temperatura sendo então inserido no software de tratamento de dados, que usa os valores 
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medidos pelo sensor de temperatura fixado ao tubo de colimação. A partir das medições 

efetuadas com temperatura externa variando entre 27 
o
C a 38 

o
C as diferenças entre os valores 

de saída e os valores corrigidos não passaram de 1%. As medições efetuadas nas duas 

campanhas em Caicó e intercalibração com AERONET em Petrolina/PE foram usados esse 

mesmo padrão de correção. 

O regulador de voltagem manteve sua voltagem de saída com um desvio padrão (SD) de 

0,12%, para a faixa de variação do teste em temperatura, conforme mostra a Figura 4.11. A 

variação no ganho dos amplificadores resultante da variação do regulador de voltagem pode 

ser desprezada, por estar muito abaixo dos erros introduzidos nas medições por outros fatores, 

tais como, erro de leitura ou conversor do datalogger. As variações nos sinais de saída dos 

amplificadores são em grande parte devido à dependência do material semicondutor, do qual é 

constituído o fotodiodo e amplificadores, devido à temperatura. 

 

Figura 4.11. Curva resposta do regulador de voltagem x temperatura. 

É mostrado na Figura 4.12 as fotos do teste em temperatura no laboratório de 

desenvolvimento e testes do INPE no Centro Regional do Nordeste.  
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Figura 4.12. Fotodiodos e amplificadores dentro da câmara térmica sendo preparados para 

o teste, conectados à fonte externa e multímetro. 

4.1.6. Armazenador de dados (Datalogger) 

Este módulo armazena as voltagens produzidas pelo circuito amplificador. Os sinais são 

armazenados na forma digital por meio de um dispositivo microcontrolado programável que 

faz a conversão do analógico e grava em memórias. O conversor de 10 bits propicia uma 

resolução de 2 milivolts de passo, para incremento ou decremento das medidas. 

Os dados foram gravados no formato (data;hora;canal1;canal2,canal3;canal4,Temp.) 

considerando cada comando da chave habilite, sendo a data e a hora fornecidas pelo relógio 

interno do armazenador. 

4.1.7. Desenvolvimento de Software para tratamento dos dados 

Para suporte ao processamento de dados coletados através do FSM-4, dois programas foram 

desenvolvidos na linguagem de programação "C" : SODDA - VALG (Software Depurador 

dados para Média entre valores máximos) e SODDA -MOP (Software Depurador de dados 

para Massa Óptica) . 
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4.1.7.1. Software SODDA – VALG 

O programa de computador SODDA - VALG seleciona a cada minuto vários valores 

máximos obtidos com o SPM e calcula o valor médio. A seleção dos valores máximos é 

realizada em cada uma das quatro bandas em que FSM - 4 opera. 

Os dados são coletados durante intervalos de quatro ou cinco minutos, para garantir um 

melhor continuidade, quando o dispositivo é apontado diretamente para o sol durante pelo 

menos 30 segundos. Como o apontamento manual não fornece a mesma precisão de um 

sistema de apontamento automático, um grande número de medidas ajudou a eliminar este 

potencial erro de apontamento. O algoritmo criado para o cálculo do valor médio entre os 

valores máximos também calcula o desvio padrão. Este procedimento ajuda não só a descartar 

dados ruins quando acontece o apontamento incorreto ao sol, mas também a degradação do 

sinal gerado por eventuais nuvens altas não despercebidas, quando estas ultrapassam a linha 

de visada sol-fotômetro. Também está inserido nesse software o algorítimo, obtido em câmara 

térmica, para compensação do ganho dos elementos sensores (fotodiodos) e amplificadores 

devido à variação de temperatura.  

A escolha do valor médio dentre os valores máximos coletados dentro de um minuto pode ser 

feita, pois, não ocorrem mudanças significativas dentro deste curto espaço de tempo. De 

acordo com Smirnov et al. (2000) , a variação da profundidade óptica por aerossóis (τaer) 

dentro de 1 minuto para o ar limpo e qualquer comprimento de onda com  τaer < 0,7 é inferior 

a 0,02 , na ausência de nuvens . De acordo com a Porter et al. (2001) , os erros apontando e as 

nuvens altas imperceptíveis estão entre as maiores fontes de incerteza no SPM Microtops 

portátil. Assim , é necessário executar rapidamente muitas medições sucessivas para assegurar 

um melhor resultado. 

Evitou-se os erros de apontamento e nuvens altas na rede de SPM AERONET utilizando-se 

procedimentos semelhantes e realizados automaticamente, ou seja, três medidas são feitas 

dentro de um minuto, no qual é comparada a variação dos valores de AOD, de acordo com 

algoritmo AERONET.  

4.1.7.2. Software SODDA-MOP 

Depois de usar SODDA-VALG, os dados do FSM-4 são processados pelo SODDA-MOP. A 

correspondência entre o valor da massa óptica e o valor máximo em um determindo horário é 

feita pelo programa SODDA-MOP, criando-se uma tabela com estas parcelas. 
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A massa óptica é a porção da atmosfera que corresponde ao percurso realizado pela radiação 

solar, a partir do topo da atmosfera até a superfície da Terra. O cálculo da massa óptica é dado 

pelo modelo revisado por Kasten & Young (1989) da Equação. 4.13: 

1
1,253P

m cos 0,15(93,885 )
1013,25

z z 


     , 4.13 

onde θ é o ângulo zenital solar, P é a pressão atmosférica local em hectopascal (hPa), P0 é a 

pressão ao nível do mar, considerada como 1013,25 hPa. 

O software usa o algoritmo do ângulo zenital θ proposto por Michalsky (1988) com uma 

precisão da ordem de ± 0,01
o
 válidos a partir de ano de 1950 a 2050.  Para ângulos zentais 

moderados a massa óptica "m" pode ser calculada como 1/cosθ de acordo com Alexandrov et 

al. (2007). Os angulos zenitais são considerados moderados quando θ ≤ 30, considerando-se 

uma atmosfera plano paralela, ou seja, pode-se despresar a curvatura da atmosfera. 

 

4.1.8. Estimativa das incertezas nas medições do FSM-4 

De acordo com Shaw (1976) a incerteza de dados em um fotômetro solar deve ser calculado 

por meio da observação de três tipos de erros, sendo eles: a) Erros instrumentais, b) Erros de 

calibração, e c) Erros impostos pela atmosfera quando do uso do ML. 

Como afirmado anteriormente , o principal objetivo deste estudo é de proceder com a análise 

da estabilidade da AOD pelo ML e a dependência direta da constante extraterrestre (V0) da 

estabilidade óptica da atmosfera. A análise de incerteza de dados presente irá considerar 

somente os erros relacionados com o funcionamento do dispositivo, isto é, levando-se em 

conta a interferência da temperatura nos circuitos eletrônicos, banda passante dos filtros e 

.precisão do datalogger. 

A incerteza dos dados deste experimento trata de forma mais detalhada da: a) A conversão de 

fótons em tensão no fotodiodo e circuitos amplificadores; b) A incerteza dos dados 

armazenados no datalogger; e c) A variabilidade da banda passante do filtro em função da sua 

temperatura. 

4.1.8.1. Sensores, amplificadores, filtros ópticos e datalogger 

O elemento sensor é composto por um fotodiodo instalado dentro do tubo de colimação, em 

conjunto com o filtro óptico e o circuito de amplificador em caixa externa. O tubo de 
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colimação foi construído em PVC de alta densidade, que é um material isolante térmico. Este 

material evita oscilações bruscas de temperatura nos componentes, permitindo assim 

medições com menor incerteza. Um termistor foi inserido em um dos quatro tubos de 

colimação , como forma de acompanhar a variação da temperatura interna e assim permitir a 

correção da variação de temperatura através dos fotodiodos e amplificadores. 

Pequenas variações foram observadas na temperatura interna do equipamento durante as 

manhãs e as tardes durante os períodos de medição. Estas variações de temperatura afetam 

com mais intensidade o fotodiodo e o filtro óptico, por conseguinte, contribuiram para a 

incerteza no valor medido . As variações na temperatura interna do equipamento seguiram as 

variações da temperatura exterior no local do experimento, atingindo os valores entre 29
o 

C ± 

1,0
o 

C e 35
o 

C ± 1,0
o 

C, durante a manhã e tarde períodos , respectivamente. Então, pode-se 

dizer que, a variação de temperatura (ΔT) entre a manhã e a tarde foi de 7
o 

C. Nesse caso, 

pode -se considerar que a incerteza dos valores medidos foi de ± 1,2% para os períodos de 

medição entre manhã e tarde, conforme testes realizados em laboratório utilizando câmara 

térmica. 

Segundo a Andover Inc., fabricante dos filtros ópticos, seus componentes têm uma variação 

na largura de banda devido a variação de temperatura entre 0,0017 e 0,025 nm /
o 

C. Com este 

coeficiente de temperatura é possível operar o aparelho com temperatura variando entre 10
o 

C 

e 40
o 

C , sem mudança na banda do filtro, que poderia interferir nos valores dos dados 

coletados. 

O datalogger CR10X foi projetado para trabalhar em temperaturas que variam entre 0
o 
C e 40

o 

C. Seu conversor A/D de13 bits 2500 mV em fundo de escala e permite resolução de 333μV. 

A precisão do equipamento é de 0,1 % para toda a faixa de 2500 mV, isto é, um erro de ± 1,5 

mV nos dados armazenados. Afim de evitar que os valores coletados ultrapassem o fundo de 

escala do datalogger, os máximos obtidos com as bandas do FSM-4 foram para não 

ultrapassar os 2000 mV, que é encontrada no meio dia solar, em dia de céu claro. A situação 

de maior incerteza ocorre com os menores valores obtidos com o FSM- 4, quando estes estão 

próximos de 300 mV. Ou seja, a menor intensidade do sol ao nascer do sol ou pôr do sol, 

quando a massa óptica é maior que 10. Para este caso específico, o erro introduzido pelo 

datalogger é menor que ± 0,5 %. 
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4.1.8.2. A incerteza nos dados coletados 

Como mostrado nas subseções 4.3.5.1 e 4.3.5.2 (software desenvolvidos) o algoritmo 

utilizado para escolher o valor coletado válido, considera para este cálculo os valores 

máximos obtidos durante um minuto de coleta, descartando os valores abaixo de 1 % do valor 

máximo. Desta forma pode-se descartar o apontamento incorreto do dispositivo ou 

interferência por nuvens ou cristais de gelo a grande altitude. Todos os gráficos gerados neste 

trabalho utilizaram valores médios de irradiação solar direta, com no mínimo quatro pontos e 

desvio padrão de ± 0,02 %. Os dados fora deste intervalo de desvio padrão são 

automaticamente descartados. Um algoritmo semelhante ao utilizado na rede AERONET, 

proposto por Smirnov et al. (2000) utiliza como critério principal para indicar uma 

estabilidade atmosférica, a análise do coeficiente de variação (CV), com a utilização de três 

medidas (tripleto) no qual CV > 1 % as medidas são rejeitadas. 
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4.1.9 Descrição do uso do FSM-4 

Trata-se de um equipamento manual e de fácil operação. Após a montagem do equipamento 

em um tripé e conexão com o pequeno console através do conector do tipo “DB-9”, liga-se o 

dispositivo na chave liga-desliga (on-off). Ao console pode ser conectado um voltímetro para 

monitoramento da tensão de saída do amplificador, por meio de quatro botões 

correspondentes aos quatro filtros do equipamento. Na Figura 4.13 a seguir mostra-se o 

Fotômetro Solar Multibanda montado sobre um tripé.  

 

Figura 4.13. Fotômetro Solar – FSM-4 montado sobre tripé. 
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Os detalhes construtivos são mostrados nas fotos fornecidas pela Figura 4.14, no qual pode-se 

ver em detalhes nas fotos superiores esquerda e direita a frente e parte posterior do FSM-4, 

respectivamente. Abaixo, vê-se o pequeno console de acionamento manual (botão HAB) e o 

sistema de mira manual. Para teste ou verificação do ganho de uma determinada banda, o 

console permite a instalação de um voltímetro externo, no qual, por meio de botões 

independentes pode-se testar cada banda do equipamento. 

 

  

  

Figura 4.14. Fotômetro Solar FSM-4 (Detalhes construtivos). 

O equipamento deve ser apontado para o sol, pelo qual a luz solar passará por um furo de 0,8 

mm e deverá coincidir com o centro da mira na parte posterior do equipamento. Após esse 

apontamento pressiona-se o botão “HAB”, no console, e as voltagens nas saídas dos quatro 

amplificadores serão gravadas no armazenador de dados (datalogger), juntamente com a data 

e hora. A retirada dos dados armazenados no FSM-4 é feita através de uma saída USB para 

um microcomputador para posterior análise. Os dados são gravados com precisão de três 

casas decimais, ou seja, o datalogger suporta gravar dados com passo maior ou igual a 2 

milivolts. 
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5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

São descritas a seguir os procedimentos usados em campo para calibração de fotômetro solar 

que utilizam o Método de Langley (ML) e o Método de Langley Modificado (MLM), que são 

baseados na lei de Beer que descreve a transmitância de uma onda eletromagnética 

monocromática atravessando um meio. Ou seja, a intensidade de um feixe de luz 

monocromático decresce exponencialmente ao atravessar a atmosfera, causando sua extinção, 

na qual a onda eletromagnética é absorvida ou espalhada. 

5.1. A LEI DE BEER 

A lei de Bouguer-Lambert-Beer ou simplesmente lei de Beer descreve a variação da radiância 

espectral dV(λ) em unidades de (W.m
-2

.sr
-1

.µm
-1

), causando extinção ou atenuação da 

radiação incidente Vo (λ) ao longo de um caminho óptico d(s). A Figura 5.1 ilustra o cenário 

da aplicação da lei para a extinção da radiação solar ao passar pela atmosfera terrestre, 

sofrendo espalhamento ou atenuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Representação esquemática da atenuação da irradiância solar 

incidente.(Adaptado de Castanho, 2005) 

A intensidade da radiação monocromática Vλ, torna-se Vλ + dVλ depois de atravessar dS, como 

visto na Figura 5.1. 
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Então, o decaimento da radiação solar na atmosfera é dada pela equação diferencial ordinária 

5.1: 

dV k V dS    , (5.1) 

Obs.: O sinal negativo é devido à extinção, ou seja, diminui-se a intensidade da radiação. 

Onde: ρ = densidade do meio; kλ = seção reta de choque da massa que causa a extinção 

(absorção + espalhamento) da radiação “λ” (área/massa). 

Sendo θ o ângulo de incidência em relação a uma reta normal à superfície. Substituindo dS = 

dZ / cosθ, na equação 5.1, e integrando, têm-se: 
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Onde V
‘
λ foi definido para diferenciar o integrando, assim, integrando o lado esquerdo: 

 

0

'

0
ln |

cos

V Z

V

k
V dZ






 


   , 

(5.3) 

Substituindo os limites da integração: 
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Usando-se as propriedades do ln têm-se: 
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(5.5) 

Eliminando o ln, logo: 

0cos
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 , 

(5.6) 

Chamando 
0

Z

u dZ  , e fazendo Total k u   (profundidade óptica total) e 
1

cos
m


  

(massa óptica) na Equação 5.6, e incluindo uma compensação com relação à distância 

terra/sol, que varia anualmente com o quadrado da distância devido à órbita elíptica da terra. 

Logo a lei de Beer pode ser escrita como na Equação 5.7 (Liou, 2002). Onde DAtual é a 

distância atual terra-sol; DMin é a menor distância entre Terra-Sol. 
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(5.7) 

A profundidade óptica total “τtotal” é o fator de extinção da radiação solar ao passar pela 

profundidade dZ (trajeto dS) e é dada pelo somatório de fatores como: espalhamento 

Rayleigh, absorção e espalhamento por aerossóis, camada de ozônio, gases traço (e.g., CO2 , 

CH4, SO2) e vapor de água como mostrada na Equação 5.8 (Getabe et al. 2010). 

30total Ray Aer gas        . (5.8) 

5.2. O MÉTODO DE LANGLEY 

O método de Langley é normalmente aplicado em sítios com alta altitude, sendo o mais 

conhecido o observatório no monte MAUNA LOA/Hawaii/USA que fica a 3400 m acima do 

nível do mar. Nesse sítio, o GSFC (Goddard Space Flight Center) que pertence a NASA, 

calibra o fotômetro solar de referência da rede AERONET. Geralmente, somente sítios em 

grandes altitudes propiciam alta estabilidade óptica durante as medições, fator fundamental 

para a aplicação da metodologia. No entanto, em sítio de média altitude situado em Boulder, 

Colorado, Harrison et al. (1994) reportou sucesso na aplicação do método de Langley em 

alguns resultados. Recentemente, Liu et al. (2011) mostraram que os locais de baixa altitude, 

distante dos centros urbanos e industriais pode proporcionar uma profundidade óptica estável, 

similar a altas altitudes. Neste trabalho, a viabilidade da aplicação da metodologia no 

semiárido foi investigada através do estudo da estabilidade de profundidade óptica em dois 

períodos do ano. 

Como visto, a atenuação da radiação solar pela atmosfera terrestre é representada pela lei de 

Beer indicada na Equação (5.7), sendo válida somente para uma fonte monocromática. Em 

termos práticos um filtro com banda passante máxima de 10 nm pode ser considerado uma 

fonte monocromática. Substituindo-se 5.8 em 5.7, e tratando Vλ0 como V0 tem-se:  
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. 

(5.9) 

Onde Vλ corresponde ao fator de conversão fóton/voltagem com a influência da atmosfera; V0 

é o fator de conversão fóton/voltagem sem a influência da atmosfera e é conhecida como 

constante extraterrestre; DAtual e DMin, são as distâncias Terra-Sol atual no dia da coleta dos 

dados e distância mínima, respectivamente. O DMin corresponde ao periélio, que é o ponto 

mais próximo do Sol na órbita Terra, o equivalente a 1,47 x10
11

 m. 
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Figura 5.2. Característica do filtro de 500nm usado no fotômetro. 

Usa-se o limite máximo de banda passante imposto para aplicação da lei de Beer, todos os 

filtros do FSM-4 usaram banda de 10 nm, como no filtro da Figura 5.2. Várias redes globais 

de SPM, incluindo AEROCAN (Aerossóis no Canadá) e AERONET/NASA usam filtros com 

10 nm de bandas. Essa escolha de filtros com 10 nm ou menos permite a calibração pelo 

método de Langley, que é derivado a partir da Lei de Beer (McArthur et al.2003). 

Os demais filtros possuem banda passante e características semelhantes e são mostradas no 

item 4.1.3, nas Figuras 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, que mostram detalhes construtivos do fotômetro 

FSM-4. 

Massa óptica é a porção da atmosfera no percurso que a radiação solar faz do topo da 

atmosfera até a superfície do planeta. Osterwald e Emery (2000) mostraram que a massa 

óptica "m" é calculada com base no modelo proposto por Kasten (1966) e posteriormente 

revisada por Kasten & Young (1989) mostrada na Equação 4.13. 

1
1,253cos 0,15(93,885 cos )

1013,25
z z

P
m  


      

(4.13) 

Uma melhor aproximação do valor da massa óptica para o cálculo do espalhamento Rayleigh 

pode-se aproximar “m” para “mR” usando a Equação 5.11, proposta por Bokoye et al. 2006. 

0

.R

P
m m

P
 , 

(5.11) 

onde: P = pressão atmosférica no local do experimento e P0 = 1013 hPa. 
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A relação entre DMin que é a distância mínima entre a terra e sol em sua órbita elíptica e DAtual 

que é a distância entre a terra e sol para o período em que está sendo feita a medida, é 

calculada pela Equação (5.12). O modelo para cálculo da relação entre as distâncias foi 

apresentado por Iqbal (1983). 

       
2

2 3 4 51,00011 3,4221*10 cos 1,280*10 7,19*10 cos 2 7, 7*10 2Atual

med

D
sen sen

D
       

     
 

 (5.12) 

Sendo : 
2

365

n
rad




 
  
 

, onde n = dia Juliano   

Assim, dependendo do período do ano, devido à órbita elíptica que o planeta Terra descreve 

em torno do sol, esta distância varia (Osterwald et Emery, 2000). A variação da radiação solar 

normal extraterrestre no topo da atmosfera chega a variar até +/˗3,3% ao longo do ano devido 

à variação na distância orbital da Terra ao redor do Sol. A Figura 5.3 mostra o gráfico gerado 

pelo modelo disponibilizado pelo MIDC (Measurements and Instrumentation Data Center) 

do NREL (National Renewble Energy), que utiliza também o algoritmo de Michalsky (1988), 

que mostra essa variação anual para 2012.  

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Variação anual da irradiação solar para 2012 (Fonte: NREL). 

A relação DAtual/DMin. pode também ser calculada pela Equação 5.13. A distância média entre 

terra/sol, que é tomada como referência em medidas astronômicas é igual a 149,59x10
11

m 

(1UA - unidade astronômica). O ponto mais distânte na orbita terrestre (afélio) fica a 

152,1x10
11

m. Quando varia-se a distância Sol-Terra a radiação solar sofre variação e deve ser 

computada para maior precisão nas medições. Tomando-se por base a DMin.= 147x10
11

m, 

pode-se calcular a a relação DAtual / DMin. por uma adaptação da Equação proposta por 

Paltridge & Platt, (1976). 

11(149,59 10 ).[1 ( .cos( ( 4)))]Atual DiaD x a J    . (5.13) 
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Onde: Ɛ = 0.01673 (ecentricidade da orbita); a = 2π/365.3 = 0.017201 e DiaJ  = dia Juliano > 

4. Considerando que o periélio (Dmin.) esta localizado entre os dias 2 a 5 de janeiro, logo, os 

dados coletados na primeira quinzena de janeiro e a última quinzena de dezembro os valores 

calculados na Equação 5.13 podem ser desprezados. 

O método de Langley permite a medição da transmitância atmosférica (Reagan et al., 

1987(b); Reagan et al. 1992; Bruegge et al., 1992). Esse método consiste na linearização da 

Equação (5. 9) colocando-a em sua forma logarítmica, transformando-se em uma Equação da 

reta, ou seja, y= b – ax, que é mostrada na Equação 5.14. 

0ln ln 2ln .Atual
total

Min

D
V V m

D
 

 
   

 
. 

(5.14) 

A profundidade óptica total da atmosfera é igual ao somatório das profundidades ópticas para 

o O3, gases traço, espalhamento Rayleigh e mais a profundidade óptica de aerossóis (Green et 

al., 1974). 

Onde, x, y, a, e b podem ser definidos como: 

x = m; 
(5.15) 

 

min

y ln 2ln AtualD
V

D


 
   

 
; (5.16) 

 

0b lnV ; (5.17) 

 

a = total . (5.18) 

Nas equações (5.15), (5.16), (5.17) e (5.18), x e y são as variáveis, b é a constante 

extraterrestre para calibração (coeficiente linear), e a é a profundidade óptica total (coeficiente 

angular), respectivamente.  

Gerando-se o gráfico m X lnVλ - 2ln (DAtual / Dmin), a extensão da reta ajustada por regressão 

linear, usando-se o método dos mínimos quadrados, obtém-se para m=0 o valor da constante 

extraterrestre para a banda espectral analisada que é dada por lnV0. 

Como exemplo foram construídos os gráficos com dados obtidos pelo FSM-4 e mostrados nas 

Figuras 5.4 e 5.5. Por meio da reta ajustada obtém-se o lnV0, no qual, para o exemplo da 
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Figura 5.4, é igual a 7,9633. Logo, o valor de V0 = 2,075 e o valor da profundidade óptica 

total (τtotal) que é o coeficiente angular é igual a 0,372, visto na Figura 5.4, a seguir. 

 

Figura 5.4. Método de Langley aplicado à banda de 500nm na manhã de 22 de Dez./2012. 

O exemplo da aplicação do método de Langley, mostrado na Figura 5.5, indica que o sítio 

escolhido manteve uma boa estabilidade óptica. Entretanto, somente com a repetição desta 

condição, durante vários dias, existe a chance de obtenção da constante extraterrestre ou 

constante de calibração (V0).  

 

Figura 5.5. Método de Langley aplicado à banda de 670nm na manhã de 21 de Dez./2012. 
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A Figura 5.5 mostra um coeficiente de determinação R
2
 de 98.66 % indicando que 

aconteceram várias perturbações na profundidade óptica no período de medidas, sendo que as 

maiores variações ocorreram no intervalo para massa óptica entre 3 e 4. Essas perturbações 

indicam variabilidade na densidade de aerossóis nessa banda, que são influenciados por 

diversas variáveis ambientais e características físicas e climáticas (e.g., vento e forças 

convectivas) do sítio escolhido. 

5.2.1. Cálculo do Espalhamento Rayleigh (τray) 

O espalhamento Rayleigh é outro fator importante a ser considerado no cálculo da AOD. O 

choque ocorre devido à radiação de fótons com partículas menores do que o comprimento de 

onda, neste caso colisão com as moléculas de gases atmosféricos. Estas colisões ocorrem na 

maioria das vezes com moléculas de oxigênio e nitrogênio que compõem 99% da atmosfera 

da Terra. Este fenomeno é causado pela dispersão da radiação solar, começando na faixa UV 

e vai até o NIR (infravermelho próximo). O espalhamento da luz solar por moléculas ou a 

dispersão de Rayleigh, é a intensidade da radiação solar não polarizada dispersos por uma 

molécula. Esta dispersão é proporcional à intensidade incidente e inversamente proporcional 

ao quadrado da distância entre a molécula e o ponto de observação. A intensidade da 

dispersão da radiação eletromagnética solar também depende da polarização do comprimento 

de onda (λ) da onda incidente, e do ângulo de dispersão, Equação 5.19: 

 
0

( ) ( )

Z

s N z dz



    , (5.19) 

onde: N (z) é a densidade de moléculas em função da altura, σs (λ) é a secção transversal de 

dispersão para uma onda λ, e indica a atmosfera indo a superfície até a altura Z ∞, que é a 

parte superior da atmosfera. 

A intensidade também depende do índice de refracção das moléculas de ar que varia 

conforme o comprimento de onda. A intensidade de espalhamento de moléculas de ar numa 

direção específica é inversamente dependente da intensidade da dispersão para a quarta 

potência do comprimento de onda. Esta é uma conseqüência direta da teoria de espalhamento 

Rayleigh, mostrada na Equação. (5.20): 

4

1I 


 , (5.20) 

onde Iλ é a intensidade dispersa no comprimento de onda λ (Liou, 2002). 
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O valor de espalhamento Rayleigh foi calculado segundo Robinson (1966), por meio da 

Equação. (5.21). Esse valor foi posteriormente corrigido por Young (1981) e utilizado por 

Dutton et al. (1994), para calcular a profundidade óptica de Rayleigh. Uma imprecisão nesta 

fórmula é citado por Bodhaine et al. (1999), especialmente para a banda de UV, devido à 

diferença do expoente do comprimento de onda (λ) nesta faixa do espectro. Isto não invalida a 

Equação (5.21), uma vez que o estudo foi realizado no espectro visível e NIR. Uma 

comparação da profundidade óptica de Rayleigh em Bodhaine et al. (1999) com os valores 

calculados segundo a Equação. (5.21) mostram resultados similares para a banda de 500 nm, 

670 nm e 870 nm. A precisão de ± 0,001 (± 0,5%) na profundidade óptica, está dentro da 

faixa desejável para esse estudo. A profundidade óptica Rayleigh foi calculada utilizando-se a 

Equação 5.21: 

4,05

0

P
( ) 0,00877

P
Ray   , (5.21) 

onde P é a pressão no local de medição, P0 é a pressão atmosférica ao nível do mar (1013,25 

hPa) e λ é o comprimento de onda em micrometros (μm).  

Durante as nossas campanhas de medição, a pressão variou entre 992 hPa e 998,5 hPa. Com 

estes valores de pressão atmosférica a profundidade óptica Rayleigh para a bandas de 500nm, 

670nm e 870nm foram, respectivamente: 

(500 ) 0,143Ray nm   (670 ) 0,044Ray nm   
(870 ) 0,015Ray nm   

 

5.2.2. Cálculo da Atenuação pelo ozônio estratosférico (τ03) 

O cálculo da profundidade óptica de ozônio é dada pela Equação. (5.22) (Smith e Kirchhoff, 

2004). Usando-se a Equação (5.22) para calcular a profundidade óptica do ozônio na banda 

Chappuis que varia de 450 nm a 850 nm, tem-se:  

3

16.DU.2,69 10x O ; (5.22) 

onde: σ é a seção transversal de absorção do ozônio, DU são Unidades Dobson e 2,69 x10
16

 é 

a milésima parte do número Loschmidt. Sahai et al. (2000) mostram que o ozônio 

estratosférico sobre o Nordeste do Brasil varia entre 255 e 275 DU, com medidas  tomadas na 

cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Assim, como as campanhas 

com o SPM foram realizadas na cidade de Caicó-RN, que fica a menos de 280 quilômetros de 

Natal, pode-se considerar similar os valores de ozônio estratosférico na região estudada. 
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A variação sazonal do ozônio não foi levada em conta em nosso estudo. Segundo Bruce et al. 

(2003) os desvios da média climatológica do ozônio em 50% alteram as AOD’s em 0.0036, 

0.0045 e 0.0063 nas faixas de 340 nm, 500 nm e 670 nm, respectivamente. Para uma AOD 

média de 0.150, a incerteza no valor do ozônio pode gerar uma incerteza de aproximadamente 

0.2%, 0.4% e 0.6%, nas bandas de 340 nm, 500 nm e 670 nm. Portanto, valores de AOD 

acima de 0.100 a variação sazonal do ozônio não afeta o cálculo da AOD. 

Em um estudo recente realizado por Serdyuchenko et al. (2011), foi feito um levantamento 

preciso da seção de choque do ozônio, cobrindo da banda UV até o infravermelho próximo. 

Os valores obtidos neste estudo para o ozônio nas bandas de absorção de 500 nm e 670 nm 

foram de 1,18 x 10
-21

 e 1,67 x cm2/molecule 10
-21

 cm2/molecule, respectivamente. Estes são 

valores médios calculados em diferentes faixas de temperatura. Por estes dados, os seguintes 

valores foram obtidos: 

30 (500 ) 0.008nm  , 
30 (670 ) 0.012nm  . 

São valores baixos se comparados a AOD, mas não podem ser desprezados. Como já foi 

citado por Kaufman (1993), a AOD é calculada subtraindo-se a dispersão de Rayleigh e 

absorção da profundidade óptica de ozônio total. De acordo com Shaw (1979) as incertezas na 

calibração de um fotómetro solar usando o método de Langley são, em primeira ordem, 

diretamente proporcional ao valor da AOD. A contribuição do ozônio no cálculo da 

profundidade óptica total varia entre 4% e 12% na banda Chappuis, cujo pico de atenuação 

está próximo a 600 nm. Ao contrário dos aerossóis, a camada de ozônio propicia picos de 

absorção no espectro visível (banda Chappuis), com um pico a cerca de 575 nm e outro em 

603 nm, o qual atinge o máximo de absorção na banda ( Orphal , 2003 e Serdyuchenko et al . 

2011). 

 

5.2.3. Atenuação na atmosfera por gases traço (τgases) 

A concentração de gases traço (CO2, CH4, NO2, SO2) na atmosfera é muito reduzida na 

atmosfera quando medidas longe de grandes centros poluidores. Nas grandes cidades e seu 

entorno, assim como junto a conglomerados industriais suas concentrações podem atingir 

níveis elevados, onde plumas desses gases, dependendo do relevo e regime de ventos podem 

se deslocar a grandes distâncias. A fim de se evitar provável contaminação atmosférica e 

consequente alteração temporal na profundidade óptica, por meio desses componentes, os 

sítios dos experimentos estão afastados desses grandes centros. 
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Segundo Ecker et al.(2001), não existe variabilidade espacial da radiação solar devido ao SO2 

e NO2 para uma atmosfera limpa, ou seja, a variabilidade da profundidade óptica devido aos 

gases traço em sítios afastados pode ser desprezada, quando comparada aos outros fatores que 

alteram a profundidade óptica. Segundo Halthore et al. (1997), a contribuição para o aumento 

da profundidade óptica na ordem decrescente em valores percentuais é dado primeiramente 

pelo espalhamento Rayleigh (15%), o ozônio (3,5%), dióxido de carbono (1,2%), oxigênio 

(0,8%), metano (0,3%), contínuo de azoto (0,13%), dióxido de azoto (0,12%), óxido nitroso 

(0,11%), dióxido de enxofre (0,1%) e de carbono monóxido de carbono (0,01%) (Halthore et 

al., 1997).  

Portanto, em face desses valores, somente o Rayleigh e ozônio tem valores representativos, 

desprezando-se os demais valores devido ao seu baixo valor percentual. Os erros inerentes às 

medidas fornecem a precisão do equipamento, que deverá aproximar-se de ±1,5%, portanto 

maior que o valor fornecido pelos gases. 

5.2.4. Cálculo da Profundidade Óptica por Aerossóis - AOD 

Por meio de um novo arranjo das Equações (5.14) e (5.8) a AOD instantânea é calculada 

usando-se a Equação 5.23, quando tem-se um SPM calibrado, ou seja, com sua respectiva 

constante extraterrestre V0, obtida pelo método de Langley ou por meio da transferência de 

calibração por meio de outro SPM (Holben et al. 1998; Smirnov et al. 2000). 
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5.3. MÉTODO DE LANGLEY MODIFICADO 

A transmitância do vapor de água na atmosfera não segue as mesmas leis de atenuação da 

radiação solar na atmosfera gerada por aerossóis e outros gases. Para estimar a quantidade de 

vapor de água presente na atmosfera com um fotômetro solar, considera-se a banda de 940nm 

por esta apresentar uma forte absorção. Foi Voltz (1974) quem primeiro aplicou o que viria a 

se chamar Método Modificado de Langley (MLM), utilizando a dependência da transmitância 

da atmosfera pela raiz quadrada, para a banda de 940nm. Essa mesma dependência foi 

aplicada por Reagan et. al. (1987)b, na banda de 940nm, onde mediu-se a variação da 

irradiância nesta banda. Introduzindo uma modificação no método de Langley, usando 

radiômetros em 940 nm e na banda adjacente de 870 nm e com medidas simultâneas, foi 

determinada a quantidade de água precipitável na atmosfera (Reagan et al. 1992). A 

transmitância da água Tw inclui termo de decaimento exponencial da radiação solar no MLM, 

devido à coluna de vapor de água (PWC) na atmosfera, que em primeiro lugar foi calculado 

usando o modelo de Thomason (1985). 

Um aprimoramento do MLM foi proposto por Haldore et al. (1992) e Bruegge et al. (1992), 

tornando o método mais preciso, permitindo assim o uso de modelos atmosféricos na 

metodologia de estimativa do PWC. Um trabalho comparativo entre medida de água 

precipitável por fotômetro solar e radiossondas, aplicando o MLM foi mostrado por Haldore 

et. al. (1992). Nesse método usou-se um filtro óptico de banda estreita, ou seja, largura de 

banda máxima menor ou igual a 10 nm, utilizando um fotômetro solar apontado para o sol, 

com um céu claro e sem nuvens (Michalsky et al. 1995). 

A evolução do MLM veio com o desenvolvimento de modelos de transmitância atmosférica 

que ano a ano apresentavam melhorias em suas resoluções. O primeiro procedimento de 

calibração V1 do fotômetro AERONET usava o LOWTRAN (Low Spectral Resolution 

Transmitance Model), que foi desenvolvido por Kneizys et. al. (1988), sendo também 

aplicado por Bruegge et al. (1992), para a estimativa do PWC. Michalsky et. al. 1995 

apresentaram um trabalho, que trata da calibração na banda de 940 nm, considerando o 

MODTRAN2 (Moderate spectral resolution transmitance model- 2), que foi desenvolvido 

por Benk et al. (1989). A resolução do modelo MODTRAN, quando comparada com o 

LOWTRAN, teve um incremento, passando de 50 nm para 5 nm de resolução espectral, 

permitindo assim uma melhor caracterização das faixas de absorção ou espalhamento. 
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Um comparativo entre os modelos LOWTRAN7, MODTRAN3, FASCOD3P (Fast 

atmospheric signature code) e o modelo de Thomason (1989), foi apresentado por Schmid et. 

al., 1996, onde foi feito um estudo da transmitância atmosférica para a banda de 940nm. 

Nesse trabalho foram feitos comparativos entre vários tipos de equipamentos que medem de 

maneira distinta o vapor de água (Radiômetro de micro-ondas- MWR; fotômetro solar e 

radiossondas). Segundo Schmid et al. (1996), os modelos mostram valores em g/cm, ou seja, 

1g/cm é igual a 1 cm de coluna líquida de água, onde 1cm (H2O) = 3.345x10
23

 moléculas/cm. 

5.3.1. Gerando a reta do MLM 

A variação na intensidade da radiação solar na atmosfera (absorção ou espalhamento), é dada 

pela lei de Bouguer-Lambert-Beer e modificada por Bruegge et al. (1992), na banda de 

940nm, é mostrada na Equação 5.24. O incremento do termo Tw, mostrado na Equação 5.25, 

ajusta a variação da transmitância do PWC na atmosfera: 
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( )b baW m

wT e . 
(5.25) 

As constantes “a” e “b”, mostradas na Equação 5.25, são estimadas usando-se modelo de 

transmitância atmosférica segundo Ingold et al. (2000), Smirnov et. al (2004), Bokoye et al. 

(2007). Segundo Livingston et al. (2007) a aplicação do modelo de transmitância atmosférica 

LBLTRM (Line by Line Transmitance High Resolution Atmosphere Model), indicou que 

para altitudes inferiores a de 3000 km , na banda de 940 nm, o valor da constante “c” é igual a 

1, como mostra a Equação 5.26, que é um aprimoramento da Equação 5.25.  

( ).
ba Wm

wT c e  
(5.26) 

O resultado da simulação feita por Ingold et al. (2000), exibido na Figura 5.6, mostra a 

constante “c” igual a 1 para a banda de 946 nm. Neste longo e completo trabalho foram feitos 

diversos levantamentos aplicando-se os modelos de transmitância atmosférica LBLRTM e 

MODTRAN 3.0 e 3.7 para as bandas de 710 nm, 817 nm e 946 nm. As funções de 

transmitância foram testadas com base em aproximações empíricas para o melhor ajuste dos 

dados obtidos em alta altitude em Jungfraujoch a 3600 m e em média altitude Berna a 500 m, 

ambos locais na Suíça. 
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Na parametrização dos modelos foi utilizados dados obtidos com um radiômetro de 

microondas MWR e fotômetro solar instalado em Berna. Em todos os modelos de 

transmitância atmosférica utilizados neste experimento a constante “c” teve seus valores 

aproximados da unidade para a banda de 946 nm, não sendo, portanto considerado na 

Equação 5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Estimativa dos valores de “a” e “b” usando o MODTRAN 3.7, para as bandas de 

710, 817 e 946nm. (Adaptado de Ingold et al. 2000). 

No trabalho apresentado por Liu et al. (2011), as constantes “a” e “b” aplicadas na calibração 

de um radiômetro do tipo MFRSR foram obtidas com a ajuda do modelo de transmitância 

MODTRAN. Os valores da PWC produzidos com o MFRSR com as constantes “a” e “b” 

obtidas pelo modelo foram comparados com dados de um fotômetro AERONET próximo, 

indicando correlação de 96 % para 131 pontos e SD de 19,1%. 

No estudo comparativo entre um fotômetro solar e um GPS meteorológico para quantificar o 

PWC, Bokoye et al. 2003, fizeram o levantamento da influência do deslocamento da 

frequência central do filtro nas constantes “a” e “b”, usando o modelo de transmitância 

atmosférica MODTRAN 3.7. Mostra-se, de forma gráfica, na Figura 5.7, a variação das 

constantes “a” e “b”, dependendo da frequência central do filtro óptico utilizado, sendo válida 

somente para filtros com banda passante menor ou igual a 10 nm, na faixa de 940 nm, de 

forma a satisfazer a condição de onda monocromática na lei de Beer. Esta metodologia é a 

W.m 

Tw 
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adotada pela NASA, na calibração dos fotômetros da rede AERONET (AERONET V2 

Procedure). 

 

Figura 5.7. Variação das constantes “a” e “b” usando o MODTRAN. (Adaptado de Bokoye 

et al. 2007) 

Os valores de “a” e “b” para os filtros adquiridos da ANDOVER, na faixa de 940 nm para uso 

no FSM-4 é mostrado na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1. Valores das constantes a e b para os filtros de 940 nm usando Figura 5.7. 

Tipo filtro -

940FS10-12.5 

Freq. Central Cte. “a” Cte. “b” 

S/N S153-01 939.64nm 0.69 0.57 

S/N S153-02 939.58nm 0.69 0.57 

 

A linearização da Equação 5.24, aplicando-se o logaritmo natural, é mostrada na Equação 

5.28, gerando assim o MLM.  

940 0

min

2ln ( ) ln b bAtual
A R

D
lnV m V aW m

D

 
     

 
   

(5.28) 

Assim tem-se: W sendo a coluna integrada de vapor de água; m é a massa óptica; “a” e “b” 

igual às constantes intrínsecas do filtro devido sua banda passante. 
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Onde na Equação da reta:        y = b – ax, 

Tem-se: 

 940

min

ln 2ln ( )Atual
A R

D
y V m

D

 
    

 


  . 

b = lnV0, 

bx m , 

a = -aW
b
, 

Gerando o gráfico de    940

min

ln 2ln ( )Atual
A R

D
V m

D

 
   

 


  x 
bm . 

A Figura 5.8 apresenta a aplicação do Método Modificado de Langley (MLM), com os dados 

coletados em 22 de dezembro de 2012, como segue: 

 

Figura 5.8. Método modificado de Langley, aplicado na banda de 940nm. 

Onde o valor de lnV0 é igual a 9,88, assim a constante extraterrestre (V0) é 2.29 quando m
b
 = 

0. A inclinação da reta no MLM é dada por 
baW , que é igual a 1.66 para a reta mostrada na 

Figura 5.8. O coeficiente de determinação (R
2
) igual a 99,73 % mostra o ajuste da reta aos 

dados, indicando boa estabilidade da AOD, no período da coleta. A constante extraterrestre 

(V0) do equipamento é encontrada pela média dos valores de V0, após várias medidas. É 

y = -1.66x + 9.88 
R² = 98.82% 
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aceitável uma diferença percentual menor ou igual a 3% entre os valores de V0 para a banda 

de 940 nm. 

A constante extraterrestre do equipamento ou coeficiente de calibração V0, é encontrada para 

m
b
=0, após retas ajustadas com coeficientes de determinação (R

2
) maior que 99% para pelo 

menos cinco medidas, quando então é analisado o desvio padrão amostral desta constante. É 

geralmente aceito que, se os valores de V0 se repetem em vários dias de medições 

independentes, eles podem ser considerados como confiáveis (Shiobara et al., 1996). Para 

obtenção da constante de calibração V0 para o MLM, os pontos para ajuste da reta devem ser 

coletados ao menos durante um período de 1.5 – 2.0 horas. (Schmid et al. 2001, Porter et al. 

2001). 

A variabilidade da média de V0 é medida pelo coeficiente de variação (CV), que é o desvio 

padrão dividido pela média (SD / média dos valores de V0), mostrando a combinação da 

incerteza da atmosfera, instrumento e a repetibilidade da calibração do instrumento. O 

coeficiente de variação de V0 no fotômetro AERONET no Observatório Mauna Loa obtido 

durante várias seções de calibração ficam entre cerca dê 0,25 a 0,50 %, bandas espectrais 

localizadas no espectro visível e infravermelho próximo. Para a banda de 940 nm a variação 

do V0 deve ficar entre aproximadamente 1% a 3%. 

No trabalho de Ichoku et al. (2002), é apresentado o fotômetro portátil MICROTOPS. Nesse 

equipamento o coeficiente de variação deste equipamento oscilou entre 0-2,4%, para a banda 

entre 340 nm a 870 nm, e na banda de 940 nm o CV chegou a 19%. Foi notada também uma 

variação temporal muito lenta do V0 entre as bandas de 340-870 nm, enquanto que para 936 

nm notou-se forte dependência de W (coluna de vapor de água), que pode ter sido 

contaminada por nuvens altas (cirrus). 

Segundo Schmid e Wehrli (1995), a média da constante V0 para o fotômetro solar SPM-2000, 

em dias claros e estáveis ficou em 0,25 % (rms) na faixa do visível e 1,0% para 940nm, no 

monte Jungfraujoch (Alpes Suíços). 

No experimento para calibração de um MFRSR usando essa metodologia, Liu et al. (2011), 

realizaram as medidas in situ em Xiang He (39◦47’54”N, 116◦57’28” E), a apenas 95 m acima 

do nível do mar, entre os intervalos da manhã e tarde. O experimento foi feito em condições 

de céu claro, com massa de ar (m) entre 2 e 6, obtendo coeficiente de determinação próximo 

de 1. 
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5.3.2. Calculando a coluna de PWC 

Colocando a Equação 5.28 em função de “W”, (Schmid et al. 2001, Smirnov et al. 2004, 

Bokoye et al. 2006, Liu et al. 2011) têm-se a coluna de vapor de água integrada, que é dada 

pela Equação 5.29: 

 

1

0 940

min

1 1
ln 2ln ln

b

Atual
R A

D
PWC W V V m

m a D

    
        

    

   

 

(5.29) 

Onde PWC, que é dada em centímetros (cm), ou seja, integra os valores na coluna atmosférica 

da superfície até o topo da atmosfera.  

Uma metodologia prática para o cálculo do PWC e utilizada nos fotômetros da rede 

AERONET, usa duas bandas adjacentes inferiores a 940 nm, ou seja, 670 nm e 870 nm, para 

o cálculo da AOD.(Smirnov et al.,2004). A extrapolação é feita usando-se o coeficiente e 

expoente de Angstrom para as bandas 670nm e 870nm para o cálculo AOD na banda de 

940nm. O valor da profundidade óptica por aerossóis na banda de 940nm é calculado 

considerando-se a profundidade óptica nas bandas adjacentes, juntamente com o coeficiente e 

expoente de Angstrom. O algoritmo com a sequência de cálculos é apresentado na Figura 4.29 

a seguir: 
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Figura 5.9. Algoritmo da sequência de cálculo do PWC. 
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O cálculo da profundidade óptica por aerossóis em 940 nm é feito usando-se os valores 

interpolados da profundidade óptica por aerossóis de bandas vizinhas (Halthore et al. 1997). 

Para esse cálculo é usado o cálculo do coeficiente de Angstrom “α”, que permite estimar o 

tamanho das partículas de aerossóis por meio da profundidade óptica entre duas bandas, 

usando-se a equação 5.30. 

, 1

, 2

1 2

2

1

ln

( , )

ln

Aer

Aer








  





  
   
     
     

 (5.30) 

Assim, para o FSM-4 serão usadas as bandas de 670 nm e 870 nm, no qual, por meio do 

expoente de Angstrom “α” calcula-se o valor da AOD para 940 nm, feito por meio de 

interpolação, usando-se a Equação 5.30. 

870
870/670

940

ln

940 870Aer Aer e

  
         

(5.31) 

Outra maneira prática proposta por Schmid et al. (2001) é usada nos procedimentos 

AERONET V2 para o cálculo da profundidade óptica em 940nm. Da mesma forma são 

usadas as bandas 870 nm e 670 nm, onde, através de um gráfico de escala log-log para τAer 

versus λ, é ajustada uma função quadrática entre os pontos das duas bandas. O valor 

extrapolado para λ=940nm tem-se o valor da AOD, para 940nm.  

A calibração do AATS-6 foi feita no Mauna Loa considerando-se o método de Langley e o 

método modificado de Langley, com uma média de cinco resultados obtidos durante as 

manhãs, com desvio padrão SD ≤ 1,2%. (Schmid et al., 2001). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO – ML E MLM 

6.1. Aplicação do Método de Langley nas bandas 500 nm, 670 nm e 870 nm 

Mostra-se a seguir a aplicação do ML com os dados coletados na cidade de Caicó/RN. Os 

dados coletados passam por uma filtragem e cálculo do valor médio é feito utilizando-se o 

algorítmo presente no software SODDA VALG, e por meio do ajuste do dado à sua respectiva 

massa óptica que é feito pelo SODDA MOP. Após esse tratamento é aplicado o ML ao dado, 

para obter-se a reta ajustada e seu coeficiente de determinação (R
2
). 

6.1.2. Localização do sítio e período de coleta de dados 

Foram feitas duas campanhas para obtenção dos dados com FSM-4 nesta região. A primeira 

campanha ocorreu entre 19 a 22 de Dezembro de 2012 e a segunda, entre os dias 4 a 7 de 

Setembro de 2013. O experimento foi realizado na cidade de Caicó, localizada no semiárido 

brasileiro, na posição 60
o
30'27"S e 37

o
5'18"W e a uma altitude de 164 m. A vegetação do 

semiárido brasileiro é formada pela caatinga que é uma vegetação endémica semelhante à 

savana.  

 

Figura 6.1. Climatologia anual em Caicó / Brasil. (Fonte: INMET). 
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A climatologia local não apresenta grandes variações de temperatura, umidade relativa do ar 

ou pressão de ar durante a estação seca, que vai de julho a dezembro, com pouca ou nenhuma 

chuva. Observa-se na figura 6.1 a pouca variabilidade dos valores de pluviometria entre os 

meses de agosto e dezembro no período seco indicando maior probabilidade de encontrar-se 

dias com poucas nuvens, possibilitando melhores campanhas feitas nesse período. Foram 

realizadas campanhas com duração de quatro dias, sendo uma em Dezembro de 2012 e outra 

em Setembro de 2013, que correspondem climatologicamente o final e início do período mais 

seco, respectivamente. A temperatura é um elemento meteorológico que pode ter grande 

influência na variabilidade da AOD, aos movimentos convectivos criados na atmosfera. 

Apesar da pouca variabilidade entre as temperaturas máximas e mínimas, os altos valores de 

temperatura podem permitir a geração de grandes correntes convectivas na atmosfera que é o 

suficiente para causar instabilidade da AOD. A Figura 6.2 ilustra as condições de relevo e da 

vegetação na época do experimento, mostrando a vegetação arbustiva da Caatinga totalmente 

sem folhas por estar no período seco do ano.  

 

Figura 6.2. Aspectos topográficos e vegetação em um sítio em Caicó-RN à época do 

experimento. 
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O fator nebulosidade que pode dificultar as campanhas de calibração, nos períodos escolhidos 

sempre encontrou-se nuvens tipo Cu (CUMULUS de bom tempo) e cobertura média de 2/8, 

ou seja, 2/8 do céu com nuvens e 6/8 limpos. Como a principal estação chuvosa da região 

ocorre de janeiro a junho, o período mais propício para as campanhas varia entre os meses de 

Julho a Dezembro. Setembro foi escolhido, como um mês, quando a vegetação local ainda 

está com folhas e também o mês de dezembro, quando toda a vegetação local perde toda sua 

folhagem. Como o comportamento climático, no tocante a chuva, não muda durante este 

período do ano e por um questão de economia de tempo e recursos, foram realizadas 

campanhas de curta duração para caracterização da variabilidade da AOD. 

Na imensa maioria da região semi-árida brasileira não se registram atividades humanas que 

podem contribuir para o aumento significativo da profundidade óptica na região. Os grandes 

centros industriais com atividades poluidoras ou até mesmo a agricultura em grande escala 

são praticamente inexistentes. A região tem grandes centros de produção agrícola com 

irrigação somente em locais com grandes reservatórios de água ou rios como em Petrolina / 

Brasil. Não é prática local a queimada do campo como ocorre na região centro-oeste do Brasil 

em grandes extensões de terra, provocando fortes emissões de poluentes. A vegetação 

desmatada é utilizada para produzir o carvão, que é utilizado nos fornos da indústria cerâmica 

local. A poluição devido a queimadas no campo e a queima de fornos de cerâmica ocorrem de 

maneira pontual e podem, assim, ser negligenciada. A lenta recuperação da vegetação nativa 

desmatada, devido às condições climáticas da região, levou a áreas com sinais de 

desertificação, ou seja, áreas de vegetação escassa e solo exposto. Este tipo de solo pode 

ocasionar o aumento das emissões locais de poeira causadas pelo vento e convecção das 

massas de ar com efeito direto no aumento da AOD.  

Os dados foram coletados no período da manhã, logo ao nascer do sol e no período da tarde, 

pouco antes do por do sol, ou seja, para dados coletados para massa óptica variando entre 2 

até 12, ou seja, do período entre as 5:30 hs  e 7:15 hs horário local ( 08:30 hs e 10:15 hs am 

UT) e entre as 15:40 hs e as 17:30 hs, no horário local ( 18:40 - 20:30 UT). De acordo com 

Porter et al. (2001) as coletas feitas com a massa óptica variando entre 2 e 5 são suficientes 

para uma boa calibração usando o ML. Na Figura 6.3 têm-se a localização da cidade de 

Caicó/RN e Petrolina/PE, onde esta instalado um SPM da rede AERONET/NASA para 

monitoramento da AOD. 
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Figura. 6.3. Localização do experimento - Caicó / Brasil e AERONET/NASA em Petrolina / 

Brasil . 

As campanhas de dezembro de 19 a 22 de Dezembro de 2012 e de 4 a 7 de Setembro de 2013, 

mostraram resultados em mais de 90% dos dias, com coeficientes de determinação (R
2
 ˃ 

99%) nas retas ajustadas. As medições realizadas no período da manhã são melhores que as 

realizadas no período da tarde, quando as condições tornam-se favoráveis a um possível 

aumento de aerossóis trazidos por massas convectivas, provocada pelo aumento da 

temperatura do solo (Shaw, 1983). A temperatura e as variações de umidade relativa durante 

os períodos de medições (manhã e tarde), em dezembro de 2012 e setembro 2013 são 

mostrados na tabela 6.1. 

Tabela 6.1. Parâmetros meteorológicos em Caicó / Brasil, durante as campanhas. 

Dez. 2012 Set. 2013 

Dia 19 20 21 22 04 05 06 07 

Temp.(
0
C) 

10 hs (UT) 
 30 31 30 27 29 29 28 

Temp.(
0
C) 

18 hs (UT) 
37 36 36  35 35 34 35 

RH (%) 

10 hs (UT) 
55 55 53 52 65 57 56 57 

RH (%) 

18 hs (UT) 
29 26 27  37 37 37 36 

Pressão 

Atm. (hPa) 

média 

998 992 993 993 996 994 995 993 

Fonte: Estação Climatológica – Caicó - INMET 
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Em razão da indisponibilidade de parâmetros meteorológicos locais medidos em curto espaço 

de tempo (>1 hora), a umidade relativa e temperatura foram consideradas constantes durante o 

experimento , ou seja , o valor considerado foi o obtido pela estação climatológica local às 7 

hs (hora local) ( 10:00 - UT) e 15 hs (hora local) ( 18:00 - UT) 

Na Figura 6.4 é apresentada a velocidade média do vento e sua variabilidade temporal, para o 

mês de dezembro de 2012 em Caicó. Todos estes dados foram obtidos, a partir de uma 

estação de climatologia, que pertence ao INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 

localizado na UFRN (Universidade Federal do Estado do RN) na cidade de Caicó . Os dados 

da estação climatológica são coletadas às 10 horas , 18:00 e 24 horas ( UT).  

 

Figura 6.4. Variabilidade do vento em Caicó no mês de dezembro e nos dias e horários da 

primeira campanha (▲). 

Intervalo de tempo da primeira campanha com o FSM-4 encontra-se indicada na Figura 6.4, 

como marcadores preenchidos em pretos (▲). Condições semelhantes de vento também 

foram encontradas na campanha em setembro de 2013,isto é, a variabilidade temporal do 

vento entre 3 a 4 m / s. 

6.1.3. Estimativa da variabilidade dos dados coletados com o FSM-4. 

Na Figura 6.5 mostra-se, em 7 de Setembro de 2013 a variabilidade (SD %) dos valores 

máximos considerandos no cálculo da média destes valores, utilizando o software SODDA 

VALG. É apresentada uma comparação entre o valor médio e a dispersão entre os valores 

utilizados para o cálculo do valor médio. 
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Figura 6.5. Variabilidade dos valores utilizados para estimar as médias, comparadas com os 

valores médios nas bandas, na manhã de 07 de setembro de 2013. 

O algorítimo criado permite a escolha do valor médio entre os valores máximos dentro de um 

minuto de coleta, o qual consegue-se descartar valores coletados que carreguem possíveis 

erros de apontamento diminuindo assim as incertezas. Pode-se observar na Figura 6.5 a baixa 

dispersão dos dados,usados no cálculo do valor médio que gera o gráfico de Langley, cujo 

desvio entre os valores utilizados é em grande parte menor que 0,01%. 

Examinando todos os efeitos da temperatura sobre o FSM-4, ou seja, os efeitos da 

temperatura na conversão de factor de fotodiodo, outros dispositivos electrónicos, ópticos e 

filtros datalogger, é encontrado um grau de incerteza inferior a ± 1,2 % nas medições. 

6.1.4. Calculando a AOD nas bandas de 500 nm, 670 nm e 870 nm 

Aos dados coletados nos meio dias de coletas (manhã e tarde) ajustou-se uma função linear 

utilizando o método dos mínimos quadrados para os dois períodos de campanha. Não foram 

usados dados com valores de massa óptica variando entre dois e um, por conta da pequena 

variação da radiação solar entre estes limites. A variação da massa óptica do valor dois para o 

valor um leva cerca de quatro horas, e provoca uma acumulação de valores quase sobre um 

mesmo ponto. O cálculo da reta de tendência ajustada aos pontos por meio do método dos 

mínimos quadrados pode ter seu valor afetado pelo acúmulo de valores em pontos próximo. 
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Na Figura 6.6 mostra-se um exemplo das retas ajustadas obtidas com dados da manhã de 07 

de setembro de 2013, para as bandas do espectro visível ( 500 nm a 670 nm) e infravermelho 

próximo ( 870 nm). 

 

Figura 6.6. Método de Langley aplicado a um conjunto de dados e respectivas funções 

lineares obtidos pelo ajuste dos mínimos quadrados na manhã de 07 de setembro de 2013. 

A profundidade óptica total (τtotal) que é dada pela inclinação da reta ajustada ( Ichoku et al. , 

2002), e é inversamente proporcional ao comprimento de onda da radiação, ou seja, ao 

diminuir o comprimento de onda da radiação tem-se um aumento da absorção e espalhamento 

da onda devido aos aerossóis presentes na atmosfera. Em outras palavras, a radiação com 

maior comprimento de onda atravessa a atmosfera com mais facilidade, indicando uma menor 

profundidade óptica, como pode ser visto na Figura 6.6. Os coeficientes angulares das retas 

ajustadas na Figura 6.6, sendo -0.3586, -0.2097, e -0.1495, para 500 nm, 670 nm e 870 nm, 

respectivamente, mostrando que a profundidade óptica total diminue com o aumento do 

comprimento de onda. 

Mais de 95 % dos coeficientes de determinação (R
2
) obtido pelas retas ajustadas aos dados foi 

maior que 98 %. As tabelas 6.2, 6.4 e 6.6 mostram-se as linhas ajustadas com os respectivos 

coeficientes de determinação. Nas Tabelas 6.3, 6.5 e 6.7 mostram-se as AODs médias, obtidas 

a partir das observações feitas no mês de dezembro de 2012 e setembro de 2013, nas bandas 

de 500 nm , 670 nm e 870 nm. Usando-se o coeficiente angular das retas encontra-se a 

profundidade óptica total (τTotal), e por meio da Eq. (5.8) encontra-se a AOD média. 

y = 7.9111 - 0.3586x 
R² = 99.7% 
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Os valores obtidos nos conjuntos de manhã foram em geral mais elevados do que aqueles 

obtidos no período da tarde. Geralmente os valores mais elevados de AOD são esperados no 

período da tarde, devido a convecção do ar causada pelo aquecimento do solo. A observação 

da AOD permite avaliar sua variabilidade e por consequência a estabilidade óptica da 

atmosfera. Essas observações são fundamentais para caracterizar a atmosfera local, e assim 

determinar se o local escolhido pode ser utilizado no processo de calibragem de um SPM pelo 

ML. 

Os valores de AOD mostrados nas tabelas 6.3, 6.5 e 6.7 expressam os valores médios dos 

períodos de coleta que tem uma duração média de uma hora e meia no qual a massa óptica 

varia entre 2 e 10. Neste caso, a incerteza no AOD é proporcional ao coeficiente de 

determinação da reta ajustada, ou seja, quanto maior o coeficiente de determinação menor 

será a incerteza nos valores de AOD. Somente com um instrumento calibrado os dados de 

AOD instantâneos podem ser obtidos. Uma tentativa para confirmar os dados de AOD obtidos 

em Caicó com valores médios diários do SPM AERONET de Petrolina, mostrou-se inviável 

por causa da grande variabilidade espacial e temporal nos dados de AOD pois, os pontos 

encontram-se a mais de 500 km. A grande variabilidade espacial e temporal da AOD é 

confirmada pelos dados do satélite MODIS. 

Tabela 6.2. Reta ajustada para 500 nm. 

500 nm 

Dia  Reta ajustada 

(    ) 

R
2 
(%)      

Profundidade Optical 

Total 

     
(LnV0) 

Dez., 19 -2012 (pm) 8.09 -0.361x 99.3 0.361+-0.005 8.09+-0.02 

Dez., 20 -2012 (am) 7.97 -0.401x 98.8 0.401+-0.006 7.97+-0.03 

Dez., 20 -2012 (pm) 7.92 -0.334x 99.4 0.334+-0.004 7.92+-0.02 

Dez., 21 -2012 (am) 7.73 -0.350x 99.2 0.350+-0.005 7.73+-0.03 

Dez., 21 -2012 (pm) 8.13 -0.408x 99.2 0.408+-0.007 8.13+-0.03 

Dez., 22 -2012 (am) 7.95 -0.366x 99.8 0.366+-0.002 7.95+-0.01 

Set, 04 – 2013 (pm) 7.69 -0.238x 99.6 0.238+-0.002 7.690+-0.009 

Set, 05 – 2013 (am) 7.76 -0.350x 99.6 0.350+-0.003 7.76+-0.016 

Set, 05 – 2013 (pm) 7.73 -0.305x 98.9 0.305+-0.007 7.73+-0.02 

Set, 06 – 2013 (am) 7.879- 0.356x 99.8 0.356+-0.003 7.879+-0.009 

Set, 07 – 2013 (am) 7.91 -0.359x 99.7 0.359+-0.004 7.91+-0.02 
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Tabela 6.3. Cálculo AOD para 500 nm. 

500 nm 

Dia Profundidade 

Óptica Total 

Profundidade 

Óptica do Ozônio 

Espalhamento 

Rayleigh 

AOD 

(média) 

Dez., 19 -2012 (pm) 0.361 0.008 0.143 0.210 

Dez., 20 -2012 (am) 0.401 0.008 0.143 0.250 

Dez., 20 -2012 (pm) 0.334 0.008 0.143 0.183 

Dez., 21 -2012 (am) 0.350 0.008 0.143 0.199 

Dez., 21 -2012 (pm) 0.408 0.008 0.143 0.257 

Dez., 22 -2012 (am) 0.366 0.008 0.143 0.215 

Set, 04 – 2013 (pm) 0.238 0.008 0.143 0.087 

Set, 05 – 2013 (am) 0.305 0.008 0.143 0.154 

Set, 05 – 2013 (pm) 0.305 0.008 0.143 0.154 

Set, 06 – 2013 (am) 0.356 0.008 0.143 0.205 

Set, 07 – 2013 (am) 0.359 0.008 0.143 0.208 

 

Por meio dos valores apresentados na Tabela 6.3, pode-se observar a variabilidade a AOD na 

banda de 500 nm. A variabilidade da AOD média se repete para as bandas de 670 nm e 870 

nm, vistas nas Tabelas 6.5 e 6.7.  

 

 

Tabela 6.4. Reta ajustada para 670 nm . 

670 nm 

Dia  Reta ajustada 

(    ) 

R
2 
(%)      

Profundidade 

Óptica Total 

     
(LnV0) 

Dez., 19 -2012 (pm) 7.99 -0.206x 98.9 0.206+-0.003 7.99+-0.02 

Dez., 20 -2012 (am) 7.89 -0.239x 97.7 0.239+-0.005 7.89+-0.02 

Dez., 20 -2012 (pm) 7.85 -0.182x 99.0 0.182+-0.003 7.85+-0.01 

Dez., 21 -2012 (am) 7.71 -0.197x 98.2 0.197+-0.005 7.71+-0.03 

Dez., 21 -2012 (pm) 7.98 -0.228x 99.2 0.228+-0.004 7.98+-0.01 

Dez., 22 -2012 (am) 7.85 -0.201x 99.5 0.201+-0.002 7.85+-0.01 

Set, 04 – 2013 (pm) 7.463 -0.109x 99.6 0.109+-0.001 7.463+-0.004 

Set, 05 – 2013 (am) 7.5 -0.209x 99.3 0.209+-0.003 7.50+-0.01 

Set, 05 – 2013 (pm) 7.47 -0.161x 98.3 0.161+-0.004 7.47+-0.01 

Set, 06 – 2013 (am) 7.572 -0.198x 99.7 0.198+-0.002 7.572+-0.006 

Set, 07 – 2013 (am) 7.6 -0.210x 99.3 0.210+-0.003 7.60+-0.01 
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Tabela 6.5. Cálculo AOD para 670 nm . 

670 nm 

Dia Profundidade 

Óptica Total 

Profundidade Óptica 

do Ozônio 

Espalhamento 

Rayleigh 

AOD 

(Média) 

Dez., 19 -2012 (pm) 0.206 0.012 0.044 0.150 

Dez., 20 -2012 (am) 0.239 0.012 0.044 0.183 

Dez., 20 -2012 (pm) 0.182 0.012 0.044 0.126 

Dez., 21 -2012 (am) 0.197 0.012 0.044 0.141 

Dez., 21 -2012 (pm) 0.228 0.012 0.044 0.172 

Dez., 22 -2012 (am) 0.201 0.012 0.044 0.145 

Set, 04 – 2013 (pm) 0.109 0.012 0.044 0.053 

Set, 05 – 2013 (am) 0.209 0.012 0.044 0.153 

Set, 05 – 2013 (pm) 0.161 0.012 0.044 0.105 

Set, 06 – 2013 (am) 0.198 0.012 0.044 0.142 

Set, 07 – 2013 (am) 0.210 0.012 0.044 0.154 

 

 

 

Tabela 6.6. Reta ajustada para 870 nm. 

870 nm 

Dia  Reta ajustada 

(    ) 

R
2 
(%)      

Profundidade 

Optical Total 

     

(LnV0) 

Dez., 19 -2012 (pm) 7.85 -0.135x 97.9 0.135+-0.003 7.85+-0.01 

Dez., 20 -2012 (am) 7.83 -0.166x 95.5 0.166+-0.005 7.83+-0.02 

Dez., 20 -2012 (pm) 7.75 -0.116x 98.9 0.116+-0.002 7.75+-0.01 

Dez., 21 -2012 (am) 7.69 -0.130x 97.5 0.130+-0.004 7.69+-0.02 

Dez., 21 -2012 (pm) 7.88 -0.155x 98.3 0.155+-0.004 7.88+-0.01 

Dez., 22 -2012 (am) 7.79 -0.131x 99.3 0.131+-0.002 7.79+-0.01 

Set, 04 – 2013 (pm) 7.673 -0.054x 96.5 0.054+-0.002 7.673+-0.007 

Set, 05 – 2013 (am) 7.72 -0.147x 98.3 0.147+-0.003 7.72+-0.01 

Set, 05 – 2013 (pm) 7.71 -0.108x 95.9 0.108+-0.005 7.71+-0.01 

Set, 06 – 2013 (am) 7.779- 0.129x 98.5 0.129+-0.003 7.779+-0.009 

Set, 07 – 2013 (am) 7.82 -0.150x 98.9 0.150+-0.003 7.82+-0.01 
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Tabela 6.7. Cálculo AOD para 870 nm. 

870 nm 

Dia Profundidade 

Óptica Total 

Profundidade Óptica 

do Ozônio 

Espalhamento 

Rayleigh 

AOD 

(Média) 

Dez., 19 -2012 (pm) 0.135 0 0.015 0.120 

Dez., 20 -2012 (am) 0.166 0 0.015 0.151 

Dez., 20 -2012 (pm) 0.116 0 0.015 0.101 

Dez., 21 -2012 (am) 0.130 0 0.015 0.115 

Dez., 21 -2012 (pm) 0.155 0 0.015 0.140 

Dez., 22 -2012 (am) 0.131 0 0.015 0.116 

Set, 04 – 2013 (pm) 0.054 0 0.015 0.039 

Set, 05 – 2013 (am) 0.147 0 0.015 0.132 

Set, 05 – 2013 (pm) 0.108 0 0.015 0.093 

Set, 06 – 2013 (am) 0.129 0 0.015 0.114 

Set, 07 – 2013 (am) 0.150 0 0.015 0.135 

 

6.1.5. Cálculo do coeficiente de Angstrom 

O coeficiente de Angstrom permite encontrar a distribuição de tamanho de partículas ( Iqbal, 

1983). A inclinação da reta ajustada (ou primeira derivada da AOD) pelo comprimento de 

onda é conhecido como a escala logarítmica do coeficiente de Angstrom (α). Entre valores 

extremos, com α = 4 tem-se as moléculas e para α = 0 tem-se partículas de poeira (Liou 

&Chou, 2008). Na prática, o coeficiente é calculado utilizando-se dois ou mais comprimentos 

de onda, como se mostra na Equação (5.30), que usualmente sobre terra é calculado entre 500 

nm e 870 nm. Nos dados dispobilizados pela NASA no site do AERONET, o coeficiente de 

angstrom para Petrolina-PE é calculado entre as bandas de 440 nm e 870 nm. 
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(5.30) 

O valores de α superiores a 2,0 indicam partículas finas (fumaça, sulfatos), enquanto valores 

próximos de zero indicam a presença de partículas de pó mineral (Eck et al., 1999). Neste 

trabalho, os coeficientes de Angstrom nas bandas de 500 nm e 870 nm foram calculados e são 

mostrados na Tabela 6.8, indicando as partículas semelhantes a poeira. 
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Tabela 6.8. Valores de Angstrom calculado entre as bandas 500 nm e 870 nm, durante os 

dias de campanha. 

Angstrom 500/870 nm 

Dez.,19 (pm)-2012 1.010 

Dez., 20(am)-2012 0.910 

Dez.,20(pm)-2012 1.073 

Dez.,21(am)-2012 0.990 

Dez.,21(pm)-2012 1.097 

Dez.,22(am)-2012 1.114 

Set.,04(pm)-2013 1.449 

Set.,05(am)-2013 0.278 

Set.,05(pm)-2013 0.911 

Set.,06(am)-2013 1.059 

Set.,07(am)-2013 0.780 

 

A região estudada está localizada em uma área semi-árida e medições in-situ foram realizados 

durante o verão austral. O bioma nativo e único da região, a Caatinga, pode ser descrita como 

uma variação da vegetação de savana arborizada. Durante esta época do ano, a vegetação 

local perde toda a sua folhagem levando a um aumento da radiação que atingi o solo exposto. 

A degradação da vegetação em diversas áreas da região devido a causas antropogênicas pode 

aumentar a emissão de aerossóis minerais por estar com a maior exposição do solo. 

6.1.6. Fundamentos para estudo da variabilidade de V0. 

O comportamento da constante extraterrestre V0 foi investigada avaliando-se o coeficiente 

linear da reta ajustada, obtida com os dados coletados, mostrando sua variabilidade nas 

campanhas de dezembro de 2012 e setembro 2013. Comparou-se os diferentes valores de V0 

obtidos em cada meio dia de medida, para encontrar a variação de V0  através da Equação 18 

aplicado a um programa de computador para facilitar os cálculos e escolha dos valores. 

Metodologia semelhante foi utilizada por Kaufman e Fraser (1983) que verificou a extinção 

da radiação solar por aerossóis, tentando identificar parâmetros que interferiam nos aerosois, 

comparando com alguns dados meteorológicos, como a visibilidade, umidade relativa e perfis 

de temperatura. Nesse trabalho considerou-se a metodologia Kaufman e Fraser, observando o 

comportamento dos AOD pela variação do coeficiente linear (ΔV0) na reta ajustada. A 

profundidade óptica é derivada de cada comprimento de onda através da medição da tensão 

produzida pelo fotodiodo utilizando a Eq.(6.1). 
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. (6.1) 

A massa óptica é dada por m, enquanto que V0 é a constante de calibração do dispositivo, 

conhecida também como constante extraterrestre. A incerteza da constante de calibração V0 é 

causada pela variação da profundidade óptica, e m é dado pelo menor valor da massa óptica 

do segmento óptico considerado no estudo, a partir da Eq. (6.2). 

0

0

1V

V m



  . (6.2) 

Os locais utilizados regularmente para a calibração de SPM com o método Langley exige 

dados medidos em dias limpos, ou seja, com poucos aerossóis ou baixa AOD. A variação do 

coeficiente linear (V0) mostra a variação da profundidade óptica total, onde a maior variação 

espacial e temporal é causado por aos aerossóis. A incerteza V0 é dada pelas flutuações de 

ΔV0/V0, e podem ser calculadas utilizando a Eq. (6.3). 

02 010

0 01

V VV

V V


 . (6.3) 

Esta análise do comportamento do V0 a partir dos dados coletados , para a primeira e a 

segunda campanha, são apresentados nas tabelas 6.10, 6.11 e 6.12 no item 6.1.7. Todos os 

dados das tabelas são convertidos de lnV0 para V0. Esta metodologia permite estimar a 

variação V0, e é portanto, uma medida do erro de calibração do instrumento (Kaufman e 

Fraser , 1993) . 

A incerteza da AOD depende da variação da massa óptica e de possíveis incertezas em V0 e V, 

como mostram as curvas de erro que diminuem para as grandes massas ópticos (Porter et al . , 

2001) que nesse trabalho é mostrado na Tabela 6.9. Segundo Porter et al. (2001) a incerteza 

na medida da AOD é muito afetada pela massa de óptica, ou seja, quando a massa óptica 

aumenta a incerteza da AOD diminue. Isto pode ser analisado por meio da Eq. (6.4) que trata 

da incerteza nas medidas de V0 e V, e está baseada na derivada da Eq. (5.23), considerando 

que não tem-se variação na profundidade óptica pelo ozônio e Rayleigh. 

Considere-se ainda que: 

2

0 0

 
  

 

' Atual

min.

D
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D
  , para simplicar a análise da Eq. (6.4). 
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Tabela 6.9. Incerteza da AOD com a variação da massa óptica. 

Massa Óptica 
Percentual de variação de V0 e V.  

0.5% 1% 2% 3%  

1 0.005 0.01 0.02 0.03  

Estimativa 

de 

Incerteza  

da 

AOD 

2 0.0025 0.005 0.01 0.015 

3 0.0022 0.003 0.007 0.01 

4 0.002 0.0025 0.005 0.007 

5 0.001 0.002 0.003 0.006 

 

Assim, pode-se observar que as incertezas da AOD variam conforme m, mantando-se os 

mesmos valores de 
0

'V  e V , seguindo portanto os resultados estimados no trabalho de Porter 

et al. (2001). Observa-se na Tabela 6.9 que para o percentual de variação de 
0

'V  e V em 1% 

tem-se a incerteza da AOD igual a 0.005 e 0.0025 para massa óptica 2 e 4, respectivamente. 

6.1.7. Análise da variabilidade de V0 nas banda de 500 nm, 670 nm e 870 nm 

Durante a s campanhas de Dezembro de 2012 e Setembro de 2013 foram conseguidos onze 

valores de V0 para os meio-dias de medições. Para averiguar a variação dessas constantes usa-

se a combinação dos onze valores dois a dois. Foram encontradas nesse caso 55 possíveis 

combinações, conforme mostrada a Equação 6.5. De acordo com Nasu et al. (1996), apenas se 

o valor V0 é repetido durante vários dias de medições independentes, que podem ser 

considerados confiáveis. Para o fotômetro de referência do sistema AERONET/NASA são 

aceitos seis valores com variação menor que 0.5% para a banda visível que combinadas dois a 

dois entre si resulta em quinze valores de ΔV0 menores que 0.5%. 

Assim, das 55 possíveis combinações com os valores obtidos nas campanhas, somente poucos 

valores foram encontrados ao aplicar-se a metodologia proposta por Kaufman e Fraser 

(1993), aos valores de V0 a equação 6.3. Foram consideradas somente as variaçoes de ΔV0 

menores que 3,6% nesse primeiro momento, de modo a não limitar o número de resultados 

nessa etapa inicial. Esse valor de variação está dentro do limite inferior para fotômetros 

calibrados em laboratório com a esfera integrada. 
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Assim, para a banda de 500 nm, foram encontrados sete valores aceitáveis de ΔV0, para 670 

nm foram cincos valores e para 870 nm foram onze valores. A metodologia proposta tem 

como condição inicial encontrar valores aceitáveis de ΔV0 dentro um valor aceitável como 

constante de calibração será aceito quando os valores do desvio padrão amostral satifizerem a 

condição mostrada no fluxograma da Figura 6.7, servirá como exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Fluxograma de análise de convergência do valor V0 

Onde: C(Nvalores , 2) é a combinação dos N valores de V0 dois a dois com valores aceitáveis de 

ΔV0 , ou seja, menos que 3.6% para o exemplo proposto com os dados de campanha. 

Tabelas 6.10, 6.11 e 6.12 apresentam diferentes valores absolutos para V0 com menor variação 

de ΔV0/V0, divididos em grupos de valores (A, B, C e D), para 670 nm e 870 nm e valores 

grupos (A e B) para 500 nm. 

Tabela 6.10. Os melhores resultados para ΔV0/V0 em 500 nm. 

500 nm  

Dia V01 V02 ΔV0/V0 (%)  

Dez.,20(am) - 2012, Dez.,22(am)-2012 2892.9 2835.6 2.0 

A 
Dez.,20(pm)-2012, Dez.,22(am)-2012 2751.8 2835.6 3.0 

Dez.,20(pm)-2012,Set.,07(am)-2013 2751.8 2724.39 1.0 

Set.,06(am)-2013,Set.,07(am)-2013 2641.23 2724.39 3.1 

Dez.,21(am)-2012,Set.,05(am)-2013 2275.6 2344.9 3.0 

B Dez.,21(am)-2012,Set.,05(pm)-2013 2275.6 2275.6 0.0 

Set.,05(am)-2013,Set.,05(pm)-2013 2344.9 2275.6 3.0 

 

   Resultado ≤ 3.6% 

      C(Nvalores , 2) 

     ΔV0=  (V1 – V2) / V2 

Descartar Dado 

 Gerar gráfico ΔV0 

Não 

Sim 
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Cada grupo agrega medições com valores semelhantes de V0. Mostra-se as combinações de 

cada meio dia de medições com variações menores que de 3,6% do ΔV0/V0. Esse valor se 

aproxima do limite inferior de incerteza, quando se utiliza uma câmara de calibração de 

laboratório. Os pontos no gráfico da Fig. (6.8) mostram as diferenças menores que 3% entre 

dois valores de V0 gerados usando-se os valores da Tabela (6.10). 

 

Figura 6.8. Dispersão dos valores de V0 para banda de 500 nm, referente à Tabela 6.10. 

Para melhor analisar a dispersão dos valores de V0 nos gráficos é proposta uma metodologia, 

baseada na análise do ΔV0x e  ΔV0y, visto nas Eq. (6.6) e (6.7), que é a medida de dispersão de 

Akanime e Yamamoto (1998). Usando os dados obtidos com as disponiblizadas e supondo um 

valor de 1.5%  como aceitável na variação de V0. 

0
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 (6.7) 

Aplicando-se os valores do gráfico na Figura 6.8, têm-se valores de 23.3% e 24.6% para ΔV0x 

e ΔV0y, respectivamente. Assim, nota-se que a dispersão dos valores de ΔV0x e ΔV0y está muito 

acima do limite proposto como aceitável, portanto não servindo como constante de calibração 

do equipamento. O uso da metodologia nos gráficos das Figuras 6.9 e 6.10, no qual nota-se 

que a dispersão dos valores de V0 está muito acima do limite aceitável aqui proposto.  

Usando-se os dados da Tabela (6.11) gerou-se o gráfico da Figura (6.9). 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

V
a

lo
re

s
 d

e
 V

0
 

Valores de V0 

ΔV0 (0 a 3%) - 500 nm 



72 
 

Tabela 6.11. Os melhores resultados para ΔV0/V0 em 670 nm. 

670 nm  

Dia V01 V02 ΔV0/V0 (%)  

Dez.,19(pm)-2012,Dez.,21(pm)-2012 2951.3 2921.93 1.0 A 

Dez.,20(pm)-2012, Dez.,22(am)-2012 2565.73 2565.73 0.0 B 

Set.,04(pm)-2013,Set.,05(am)-2013 1742.37 1808.04 3.6 
C 

Set.,05(am)-2013,Set.,05(pm)-2013 1808.04 1754.61 3.0 

Set.,06(am)-2013,Set.,07(am)-2013 1943.02 1998.2 2.8 D 

 

 

Figura 6.9. Valor de dispersão de V0 em 670 nm referente à Tabela 6.11. 

Abaixo, na tabela 6.12 são apresentados os resultados obtidos para a banda de 870 nm, no 

qual foram escolhidos somente os valores de V0 menores que 3 %. 

Tabela 6.12. Os melhores resultados para ΔV0/V0 em 870 nm. 

870 nm  

Dia V01 V02 ΔV0/V0 (%)  

Dez.,19(pm)-2012,Dez.,20(am)-2012 2565.734 2514.929 2.0 

A 
Dez.,19(pm)-2012,Dez.,21(pm)-2012 2565.734 2643.873 3.0 

Dez.,19(pm)-2012,Set.,07(am)-2013 2565.734 2489.905 3.0 

Dez.,20(am)-2012, Set.,07(am)-2013 2514.929 2489.905 1.0 

Dez.,20(pm)-2012,Set.,05(am)-2013 2321.572 2252.96 3.0 

B Dez.,20(pm)-2012,Set.,06(am)-2013 2321.572 2389.884 2.9 

Set.,05(am)-2013,Set.,05(pm)-2013 2252.96 2230.542 1.0 

Dez.,21(am)-2012,Set.,04(pm)-2013 2186.375 2149.52 1.7 
C 

Dez.,21(am)-2012, Set.,04(pm)-2013 2186.375 2149.52 1.7 

Dez.,22(am)-2012,Set.,06(am)-2013 2416.318 2389.884 1.1 
D 

Dez.,22(am)-2012,Set.,07(am)-2013 2416.318 2489.905 3.0 
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Figura 6.10. Valor de dispersão de V0 para a banda de 870 nm referente à Tabela 6.12. 

 

Portanto, nota-se que a variação de ΔV0/V0 atingiu os valores absolutos desejáveis, em todas 

as três bandas estudadas, mas não em quantidade desejável e desvio padrão amostral para 

qualificar como constante de calibração. Foram encontrados valores percentuais melhores que 

a calibração de laboratório entre grupos ΔV0x e ΔV0y, entretanto essa divergência de valores 

não é aceitável. A divergência dos valores deveu-se à variabilidade da AOD. De acordo com 

Shaw (1976) a estabilidade de V0 depende da estabilidade de Δτ(t), mostrando essa 

dependência por meio da Eq. (6.2). 

 

Analisando os resultados acima, observa-se que é um desafio encontrar estabilidade 

atmosférica com valores de AOD altos e medidos em locais de baixa altitude. A repetição do 

valor elevado de AOD para vários dias para que seja caracterizada a estabilidade atmosférica 

é extremamente rara, no entanto possível , como mostrado por Liu et al . (2011). Uma 

possível correlação da variabilidade da AOD com as condições meteorológicas, como o vento 

ou a temperatura da superfície, não foi encontrada porque os dados meteorológicos precisam 

ser adquiridos em curtos intervalos de tempo para se conseguir uma correta correlação entre 

os parâmetros.  

Pode-se notar que os melhores dias para ΔV0/V0, com valores aceitáveis para calibração 

(menos de 3,6 %) em uma banda específica, não são necessariamente os mesmos para outras 

bandas, ou seja, os melhores ajustes de ΔV0/V0 ocorreram em dias distintos, com diferentes 

bandas. 
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Nas bandas de 500 nm e 870 nm foram obtidos o maior número de dias combinados , 

enquanto que na banda de 670 nm mostrou apenas quatro resultados aceitáveis. Observou-se 

que o coeficiente R
2
 ≥ 98 % em mais de 95% dos dias de medições, não são suficientes para a 

aplicação da metodologia. A variação instantânea da AOD, vista pelo coeficiente de 

determinação da reta ajustada, prejudicou a convergência dos valores obtidos para V0. Como o 

sítio está localizado na baixa altitude, torna-se mais propenso a maiores valores de AOD, 

portanto, com possibilidade de gerar uma maior variabilidade, o que é indesejável para fins de 

calibração. 

O SPM pode ser calibrado em um laboratório usando uma lâmpada em uma ISS (Fonte em 

Esfera Integrada), que simula a luz solar. Os resultados da calibração em laboratório permitem 

manter o instrumento com uma incerteza entre 5 % e 3 %. Todos os instrumentos são 

rotineiramente calibrados com uma esfera integradora de dois metros no GSFC ao menos duas 

vezes por ano e instrumentos de referência calibrados mensalmente. Cada sessão de 

calibração consiste em três medidas sequenciais em quatro níveis de luz (níveis de irradiância) 

A incerteza absoluta da esfera varia entre 3% a 5%, conforme Walker et al., (1991). De 

acordo com o NIST, que é o instituto do governo norte -americano responsável pela 

rastreabilidade da calibração, usando o ISS no GSFC / NASA, as incertezas nestes tipos de 

medidas podem atingir valores máximos de 5% (Pietras et al. , 2001). No estudo realizado por 

Kaufman e Fraser (1983), os dados para análise da profundidade óptica com um SPM foram 

coletados ao longo de três dias, utilizando o ML. As amostras foram coletadas no 

GSFC/NASA, localizado a 20 km de distância de Washington - DC, próximo a fontes de 

poluição, que são intensificadas no verão. Foram escolhidos dias com ar mais limpo durante 

os verões de 1980 e 1981. Foram obtidos valores de ΔV0/V0 = 0,03 (3%) nas retas ajustadas 

aos dados coletados para a estimativa do erro de V0. Para Mauna Loa – Havaí/ EUA, um lugar 

com condições ideais para estas medições, são obtidos valores de ΔV0/V0 = 0,005 (0,5%). De 

acordo com Holben et al. (1998 ) a variabilidade de V0 para a banda do visível e do 

infravermelho próximo deve situar-se entre 0,25 % e 0,5 %. 

O trabalho de calibração de um SPM realizado por Schmid e Wehrli (1995) em Jungfraujoch , 

que também é um local de referência internacional, para este propósito, trouxe excelentes 

resultados e foi baseado em dados coletados em quatro meses consecutivos. O período 

escolhido foi de setembro a dezembro de 1993. Schmid e Wehrli (1995 ) mostram que, apesar 

dos resultados superiores fornecidas pelo ML com campanhas mais longas, o uso de métodos 
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adicionais na calibração em laboratório são importantes para controlar a degradação do 

instrumento . 

Conclusões – Aplicação do ML nas bandas de 500 nm, 670 nm e 870 nm 

Duas campanhas de medição foram realizadas perto da cidade de Caicó durante a temporada 

de verão, na região semi-árida do nordeste do Brasil, para caracterizar a variabilidade aerosol 

profundidade óptica utilizando o Método de Langley. Os dados obtidos nessas campanhas 

apresentam elevada variabilidade de profundidade óptica, embora o local a ser localizado 

relativamente longe das fontes de emissão antropogênicas de aerossóis. Os testes 

comparativos realizados entre os coeficientes de Langley obtidos para os diferentes meio dias 

(manhãs e tardes) de medições mostram que conseguido alguns resultados com ΔV0/V0 

valores inferiores a 3,6%, entretando o resultados não se repetiram. De acordo com Shaw 

(1976 ) a profundidade óptica tem uma variabilidade temporal e esta segue a flutuação do 

aerossol, isto é, a variação de Δτ(t) contribui com erros no processo de calibração.   

As retas ajustadas aos dados coletados mostram elevados coeficientes de determinação, com 

máximos de 99,80%, 99,50% e 99,32 %, nas faixas de 500 nm, 670 nm e 870 nm, 

respectivamente, durante as duas campanhas. Entretanto, a metodologia para verificação da 

variabilidade da constante V0, por meio dos coeficientes angulares das retas ajustadas, acusou  

flutuações nos níveis da profundidade óptica. Caso fossem ajustadas retas em dados 

pertencentes a distintos seguimentos de massa óptica teríamos diferentes coeficientes 

angulares, assim como distintos valores de V0, indicando a flutuação da AOD. No relatório da 

WMO (2005) considera-se aceitável quando os valores da constante V0 for repetida em dias, e 

dentro dos percentuais aceitos pela metodologia em pelo menos 20 Langley´s em até 60 dias. 

A região estudada não tem fontes de emissões significativas de aerossóis antropogênicos para 

influenciar a atmosfera local. Portanto, a flutuação AOD é de origem natural para o período 

das medições. A perda das folhas com a vegetação seca permite a intensificação dos ventos 

junto ao solo, além de ajudar o aquecimento do solo. Ambos os processos contribuem para o 

aumento de injecção de partículas na atmosfera e, assim, uma elevada variabilidade de AOD. 

Esperava-se valores AOD superiores durante a tarde devido ao aumento da convecção do ar , 

mas observou-se mais dias durante o período da manhã com maior AOD . A explicação deste 

fenómeno requer outras medidas para longos períodos de tempo para se entender 

completamente os processos subjacentes. 
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A alta variabilidade da AOD encontrado durante essas duas campanhas curtas indicam que o 

site pode não ser o mais adequado para a calibração SPM. No entanto, campanhas mais 

prolongadas podem dar um quadro mais completo, permitindo que o site seja melhor 

caracterizado, trazendo resultados mais conclusivos sobre a adequação de seu uso para a 

calibração do SPM. Assim, pode-se identificar identificar na região as possíveis fontes 

causadora da variabilidade da AOD. 
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6.2. Aplicação do MLM - Dados e resultados para a banda de 940 nm 

Nesse capítulo são apresentados resultados de duas campanhas de coleta de dados, realizadas 

entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2012 e 23 e 25 de janeiro de 2013. As campanhas 

consistiram de medidas realizadas no período da manhã e tarde, quando a massa óptica estava 

variando entre 2 e 12, e realizadas na cidade de Caicó no estado do Rio Grande do Norte, que 

está situada na posição geográfica de 6
0
 27’ 27”S; 37

0
 05’ 18”W, e altitude de 164 m, no 

ponto de coleta. Estas condições existiram no período da manhã, logo após o nascer do sol ou 

no final da tarde, antes do pôr do sol. Para a latitude de Caicó estes períodos ficaram entre as 

5:30hs até as 7:30hs e entre 15:30hs e 17:20hs. 

A acentuada variação exponencial em 940 nm mostra a esperada forte dependência do vapor 

de água na atmosfera do sinal obtido com o FSM-4, comparada às outras curvas nas bandas 

estudadas, é observada na Figura 6.11. 

 

Figura 6.11. Variação exponencial dos dados coletados em função da massa óptica, com 

destaque para a acentuada variação exponencial na banda 940 nm. 

A Equação exponencial ajustada para 940 nm mostra o decaimento acentuado com relação à 

massa óptica advém da maior quantidade de vapor de água, extinguindo a radiação nessa 

banda mais fortemente que os aerossóis no espectro visível. O vapor de água pode ser 
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encontrado até a 10.000 m ou mais acima da superfície terrestre, enquanto que os aerossóis 

normalmente chegam a 3000 m, com exceção para situações extremas quando são gerados por 

erupções vulcânicas. 

6.2.1. Análise dos dados em 940 nm 

Os dados coletados nas campanhas realizadas nos períodos de dezembro de 2012 são 

apresentados na tabela 6.13. As retas ajustadas aos dados coletados apresentaram coeficientes 

de determinação muito forte para a maior parte dos meio dias de coleta, isto é, ˃ 99% nos 

períodos coletados, sendo o pior resultado obtido na manhã do dia 21 de dezembro com o R
2
 

igual a 98.76%. A Figura 6.12 mostra como exemplo de reta ajustada aos dados obtidos na 

manhã do dia 22 de dezembro. Para a banda 940 nm foi notada uma estreita relação entre o 

aumento da umidade relativa e a variação da PWC, que em grande parte das medições 

realizadas. 

 

Figura 6.12. Exemplo de gráfico com dados linearizados para a banda de 940 nm obtidos na 

tarde de 04 de setembro de 2013. 

Os demais dados observados para a banda de 940 nm são mostrados na Tabela 6.13, para os 

períodos da tarde e manhã.  
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Tabela 6.13 - Valores observados em 940 nm em Dez., 2012 e Set., 2013. 

Data 
Equação ajustada 

- ax + b 
R

2
 (%) ax ± σa b ± σb 

19, Dez – 2012 - Tarde -1.43x + 9.96 99.26 1.43 ± 0.03 9.96 ±0.06 

20, Dez – 2012 - Manhã -1.47x + 9.626 98.6 1.47 ±0.03 9.92 ±0.06 

20, Dez – 2012 - Tarde -1.41x + 9.55 99.71 1.41 ±0.012 9.55 ±0.03 

21, Dez – 2012 - Manhã -1.65x + 9.83 98.7 1.65 ±0.04 9.83 ±0.1 

21, Dez – 2012 - Tarde -1.45x + 9.73 99.68 1.45 ±0.02 9.73 ±0.04 

22, Dez – 2012 - Manhã -1.66x + 9.88 98.82 1.66 ±0.03 9.88 ±0.08 

04, Set., 2013 - Tarde -1.62x + 9.48 99.7 1.62 ±0.015 9.48 ±0.033 

05, Set., 2013 - Manhã -1.64x + 9.71 98.87 1.64  ±0.03 9.71 ±0.08 

05, Set., 2013 - Tarde -1.31x + 9.2 99.5 1.31  ±0.02 9.2 ±0.04 

06, Set., 2013 - Manhã -1.43x + 9.56 99.69 1.43 ±0.02 9.56 ±0.03 

07, Set., 2013 - Manhã -1.46x + 9.60 99.45 1.46 ±0.025 9.6 ±0.05 

 

A tabela 6.14 mostra a forte correlação entre a umidade relativa e W que é dado em 

centrímetros (cm). O cálculo do W é feito usando o coeficiente angular (Tw) da reta ajustada, 

aplicando-se os coeficientes “a” e “b” do filtro proposto por Bokoye et al. (2003). 

Tabela 6.14. Coluna de água precipitável, dado na fómula por W (valor médio ± Desvio 

padrão amostral) e compara  à umidade relativa (UR). 

 

Data aW
b W “cm” (p/ a=0.69 e b=0.57) 

Valor Médio p/ período coleta 
UR (%) 

19, Dez – 2012 - Tarde 1.43± 0.03 3.6± 0.17 29 

20, Dez – 2012 - Manhã 1.47±0.03 3.8± 0.17 55 

20, Dez – 2012 - Tarde 1.41±0.012 3.5±0.06 26 

21, Dez – 2012 - Manhã 1.65±0.04 4.6± 0.24 53 

21, Dez – 2012 - Tarde 1.45±0.02 3.7±0.11 27 

22, Dez – 2012 - Manhã 1.66±0.03 4.7± 0.18 52 

04, Set., 2013 - Tarde 1.62±0.015 4.5± 0.08 37 

05, Set., 2013 - Manhã 1.64±0.03 4.6± 0.18 57 

05, Set., 2013 - Tarde 1.31±0.02 3.1± 0.10 37 

06, Set., 2013 - Manhã 1.43±0.02 3.6± 0.10 56 

07, Set., 2013 - Manhã 1.46±0.025 3.7± 0.14 57 
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Na Figura 6.13 apresentam-se os dados da Tabela 6.14 de forma gráfica, com o 

acompanhamento da variação do PWC nos meio dias (manhãs e tardes) usados na coleta de 

dados e a umidade relativa média para as manhãs e tardes. Nota-se que os valores de PWC 

acompanharam a variação da umidade relativa em aproximadamente 90% dos horários de 

medidas. A umidade relativa serve apenas como parâmetro comparativo, pois, como essa 

medida é feita ao nível do solo seus valores podem não corresponder integralmente ao valor 

da coluna de vapor de água. A PWC, que leva em conta toda água existente na coluna, assim, 

dependendo da região e período do ano a coluna pode extender-se até à estratosfera, conforme 

observado em dados fornecidos por meio de sondas meteorológicas. 

 

Figura. 6.13. Correlação entre PWC x RH(%) com os dados obtidos com o FSM-4. 

  
 

Figura 6.14. Variação mensal da coluna de vapor de água para Dezembro de 2012, e a 

variação diária no dia 22 de Dezembro, para Petrolina/PE com dados do AERONET. 
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Para comprovar a qualidade dos dados obtidos foi tentado, sem sucesso, um comparativo no 

mesmo período, dos valores obtidos em Caicó com os valores fornecidos pelo AERONET em 

Petrolina, mostrados nas Figuras 6.14 e 6.15. Dois motivos inviabilizaram para essa 

comparação, sendo a primeira a distância física entre os sítios de mais de 500 km, e a grande 

variabilidade temporal diária dos valores de PWC em Petrolina. Pode-se dizer somente que, a 

ordem de grandeza do valores de PWC estão próximas por serem cidades situadas no 

semiárido e que a variabilidade da PWC em Caicó também é alta devido a dispersão dos 

valores dos coeficientes angulares e lineares das retas ajustadas aos dados com o FSM-4. 

Outro ponto que poderia levar a uma discussão, qual seria a real interferência do Rio São 

Francisco na PWC no sítio AERONET/Petrolina, que está a somente 50 km. 

  

Figura 6.15. Variação mensal da coluna de vapor de água para Setembro de 2013, e a 

variação diária no dia 07 de Setembro, para Petrolina/PE com dados do AERONET. 

Tabela 6.15. Valores de V0 obtidos para a banda de 940 nm. 

 
Data ln V0 V0 

19, Dez – 2012 - Tarde 9.96 21162.8 

20, Dez – 2012 - Manhã 9.92 20332.99 

20, Dez – 2012 - Tarde 9.55 14044.69 

21, Dez – 2012 - Manhã 9.83 18582.95 

21, Dez – 2012 - Tarde 9.73 16814.55 

22, Dez – 2012 - Manhã 9.88 19535.72 

04, Set., 2013 - Tarde 9.48 13095.19 

05, Set., 2013 - Manhã 9.71 16481.6 

05, Set., 2013 - Tarde 9.20 9897.129 

06, Set., 2013 - Manhã 9.56 14185.85 

07, Set., 2013 - Manhã 9.60 14764.78 
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Os coeficientes lineares das retas, obtidas nas duas campanhas, por meio do MLM é 

apresentado na tabela 6.15. Observa-se uma alta dispersão dos valores V0. De forma similar ao 

ML, o MLM exige que a constante V0 seja repetida durante vários dias, porém com desvio 

padrão amostral um pouco maior que na banda visível, ou seja, SD ≤ 3%. Devido esse maior 

SD pode-se aceitar um desvio percentual entre os valores de V0  de 4%, que é um pouco maior 

que a banda visível, para uma avaliação inicial da dispersão dos valores, que é mostrado na 

Figura 6.16. Foram encontrados somente cinco combinações de ΔV0/V0 com resultudos 

aceitáveis. portanto insuficiente para a aplicação da metodologia, tal como ocorreu no ML. 

 

Figura 6.16. Dispersão dos valores de V0 com variação entre 0 a 4%. 

6.2.2. Conclusões – Resultados das aplicações do MLM para a banda de 940nm 

A variabilidade dos coeficientes V0 desse experimento indicam que o sítio em Caicó não 

apresentou a almejada estabilidade para a aplicação do método modificado de Langley. A 

divergência dos valores absolutos mostram uma grande divergência percentual entre os 

valores de V0, superiores as diferenças percentuais obtidas nas bandas de 500 nm, 670 nm e 

870 nm. Isto mostra uma maior exigência das condições de estabilidade óptica da atmosfera, 

necessária para a calibração do fotômetro, na banda em que o vapor de água sofre forte 

absorção. 

O reduzido tempo de campanha também colaborou com para a não obtenção de resultados 

mais significativos. Somente com campanhas mais prolongadas pode-se afimar com mais 

certeza que o sítio em Caicó não reune as condições necessárias. A variabilidade da umidade 

relativa presente no sítio pode ser considerada como um forte indicativo para esta 
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instabilidade da PWC no período estudado. Somente com levantamentos realizados em outros 

períodos, semelhantes aos executados em setembro e dezembro, o sítio poderá ser descartado 

quanto a aplicação do MLM. 
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7. METODOLOGIA DA INTERCALIBRAÇÃO 

O processo de transferência de calibração ou intercalibração dos fotômetros solares da rede 

internacional da NASA – AERONET é feito a cada dois anos nos laboratórios do GSFC-

NASA. Neste processo é usado um fotômetro como referência, calibrada pelo ML e MLM a 

3400 m de altitude, junto a um observatório no monte Mauna-Loa no Hawaii / USA. 

Posteriormente é feita a transferência de calibração para as unidades a serem calibradas no 

GSFC/NASA. O processo de calibração usando o ML e MLM propicia melhor incerteza que 

o feito em laboratório por uma artificial em uma ISS. 

Existem pelo menos três fotômetros da rede AERONET instalados em território brasileiro, 

mas foi escolhido o fotômetro da AERONET instalado em Petrolina-PE devido a menor 

distância física e reunir as melhores condições de comparação por se encontrar em região com 

menor período de nebulosidade durante o ano. 

Foi realizado um procedimento de intercomparação, entre o FSM-4 e AERONET, estando os 

equipamentos distanciados não mais que 200 metros. Essa proximidade permite que, as 

nuvens em linha de visada de um equipamento, estivessem também na mesma visada do outro 

equipamento.  

A região de Petrolina - PE situada no semiárido brasileiro está localizada às margens do Rio 

São Francisco e suas condições climáticas são similares às encontradas em Caicó, ou seja, a 

pluviometria e condições de temperatura seguem os de toda a região semiárida. O fotômetro 

AERONET instalado na EMBRAPA-SEMIÁRIDO que fica a aproximadamente 40 km de 

Petrolina-PE. Os dados foram coletados durante 4, 5 e 7 de dezembro de 2013 em horários 

próximos ao meio dia solar, variando entre uma a duas horas antes e depois do horário. 

Nesses horários tem-se pouca variação na intensidade solar, já que o valor da massa óptica se 

aproxima da unidade. Os horários com menor massa óptica, ou seja, próximos do meio dia 

solar propiciam a escolha de dias com céu claro, portanto possibilitando que a variabilidade 

da AOD e PWC esteja dentro de uma pequena faixa. 

Os dados produzidos pelo AERONET estão em três níveis, sendo o nível 1.0 (sem 

tratamento), nível 1.5 (retira nuvens), nível 2.0 (retira nuvens e assegura a qualidade dos 

dados). O comparativo entre os equipamentos será feito usando-se o nível 1.5 que, apesar de 

não ter a garantia do nível 2.0, são diariamente disponibilizados à consulta da comunidade 

científica no site da internet da NASA/GSFC/AERONET. 
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Na Figura 7.1 apresenta-se o diagrama de blocos do sistema de qualificação de dados nível 

1.5 que qualifica dados sem nuvens para o banco de dados da rede AERONET. A coleta de 

dados do FSM-4 obedecerá ao padrão de triplas medidas para correção de erros no sistema 

AERONET. Com este procedimento são descartados dados que possam estar contaminados 

por nuvens ou mesmo cristais de gelo em grande altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Esquema de triagem de dados com nuvens e algoritmo de qualidade (Adaptado 

AERONET/NASA).·. 
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7.1. Aplicando o método de intercalibração – Condições iniciais 

Os sites escolhidos para a intercalibração devem apresentar atmosfera limpa e grande número 

de dias ensolarados, segundo Zhengqiang et al. (2013). Não é aconselhável a calibração pelo 

método de Langley ou método modificado de Langley em sítios com alta variabilidade da 

AOD ou PWC, sendo nestes casos aconselhável a transferência de calibração usando um 

instrumento de referência confiável, (Ichoku et al. 2002). A variabilidade da AOD e PWC, 

para o dia 4 de Dezembro de 2013 em Petrolina, é mostrada nas Figuras 7.2 e 7.3. 

 

Figura 7.2. Variabilidade da AOD para o sítio de Petrolina-PE em 04, Dez. 2013. Dados 

obtidos no site aeronet.gsfc.nasa. 

A exigência de estabilidade atmosférica requerida no processo de intercalibração, quando 

comparada como o ML ou o MLM, não apresenta tanta dificuldade, pois a estabilidade é 

necessária somente em pequenos intervalos de tempo enquanto são efetuadas as leituras. 

São necessários pelo menos 1000 pontos de AODs válidas, ou seja, com variações mínimas 

entre o equipamento de referência e o equipamento a ser calibrado. Para uma correta 
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a Organização Mundial de Meteorologia (WMO, 2005). As AODs na banda de 500 nm 

devem variar entre 0.050 e 0.200 no período válido. São coletados vários pares de dados para 

uma correta precisão da constante V0. Os valores coletados devem ser o mais próximo no 

tempo possível, sendo aceitável uma defasagem de até 60 segundos entre o valor de Vλ para o 
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FSM-4 e o valor da AOD pelo AERONET. Segundo Ichoku et al. (2002) para transferência de 

calibração, a diferença do horário de coleta entre o instrumento de referência e o equipamento 

a ser calibrado não pode ultrapassar de 60 segundos. Este procedimento minimiza a diferença 

ente os valores medidos devido às variações nas condições atmosféricas durante o período de 

coleta, garantindo baixos valores de incerteza. 

 

Figura 7.3. Variabilidade da PWC em Petrolina-PE obtida pelo AERONET, no site 

aeronet.gsfc.nasa. 

Algumas condições iniciais para essa intercalibração podem ser consideradas de igual valor 

calculado para Caicó, sendo o espalhamento Rayleigh e extinção pela camada de ozônio (τ03) 

como iguais para Petrolina. Essas considerações podem ser feitas, pois, o espalhamento 

Rayleigh que é diretamente proporcional à pressão atmosférica, pouco varia entre os dois 

sítios. 

Para o espalhamento Rayleigh foram adotados os seguintes valores: 

(500 ) 0,143Ray nm   (670 ) 0,044Ray nm   (870 ) 0,015Ray nm   

Segundo dados coletados no site do OMI (Ozone Monitoring Instrument- avdc.gsfc.nasa.gov), 

instrumento a bordo do satélite AURA, a variação do ozônio por região não chega a ±1 DU 

(Dobson Unit) para uma variação sazonal aproximada de 268 ± 13 DU. 
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Os valores adotados para a absorção pela camada de ozônio na troposfera foram: 

30 (500 ) 0,008nm   
30 (670 ) 0,012nm   

Como essas medidas foram realizadas no início de dezembro de 2013 a relação entre as 

distâncias Sol-Terra DMin. e DAtual calculada pela Equação (5.13) ficou em: 

.

2ln 0,0012Atual

Min

D

D

 
 

 
 

Esse valor pode representar entre 0.1 % a 0.05 % nos valores de AOD para áreas rurais que 

estão entre 0,100 e 0,200, podendo ser desprezado quando as distâncias estão muito próximas. 

Segundo o relatório emitido pela WMO em 2005, as redes de fotômetro solar devem ser 

mantidas calibradas com uma incerteza máxima de 0,015 para a AOD que corresponde a uma 

precisão de calibração de 1,5 %. 

 

7.2 Intercalibração nas bandas de 500 nm, 670 nm e 870 nm. 

 

O processo de intercalibração utiliza as equações do ML para as bandas d 500 nm, 670 nm e 

870 nm e o MLM para a banda de 940 nm. Os valores de AOD e PWC obtidos com o 

AERONET são aplicados à Equação (7.1), com um novo arranjo da Equação (5.14) de forma 

a obter-se o valor de V0 para as bandas estudadas. 

Para o método de Langley tem-se: 

0

min

ln ln 2ln .Atual
total

D
V V m

D

 
   

 
    (5.14) 

Deixando tudo em função de V0λ, obtém-se: 

 
30 0

min.

ln ln 2ln Atual
A Ray

D
V V m

D
 

 
        

 
 (7.1) 

Para intercalibração utilizam-se os dados de AOD (τAer) do AERONET e lnVλ, vem do FSM-

4. A profundidade óptica do ozônio e o espalhamento Rayleigh são previamente calculados 

para o as condições do sítio. Para esse trabalho a massa óptica foi ajustada com diferença 

máxima de 60 segundos. Após pelo menos 190 interações, conforme diagrama de teste na 

Figura 4.40 o V0 é conhecido. 
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7.3. Metodologia para estimativa da constante de calibração (V0) 

A metodologia proposta facilita a análise gráfica da qualidade dos dados coletados, 

permitindo de maneira simplificada o cálculo do percentual de incerteza de V0. Primeiramente 

os valores de V0 são agrupados em pares de ΔV0, com a variação desejada. Os pares de dados 

são computados em dois gráficos para cada uma das três bandas. Como exemplo foram 

escolhidos os valores de ΔV0 menores que 3% e gerados os gráficos com todos os valores 

entre 0 a 3% e outro gráfico com valores de ΔV0 menores que 0,9%.  

Esses valores foram estabelecidos, pois representam resultados melhores que os conseguidos 

em esfera integrada em laboratório. A disposição dos dados em forma gráfica dá uma visão da 

distribuição espacial mostrando sua dispersão. Com a garantia que os dados do equipamento 

de referência e do teste foram coletados dentro do tempo máximo de 60 segundos a dispersão 

dos dados mostra a variabilidade da AOD ou PWC. 

O agrupamento dos ΔV0’s indica que o valor da constante de calibração está dentro do círculo 

formado pelos pontos. A dispersão dos pontos formando uma “nuvem” mostra uma 

discrepância entre os valores de AOD fornecidos pelo AERONET e o valor do Vλ fornecido 

pelo FSM-4. Essa dispersão gera a incerteza da constante ΔV0 que vem da variabilidade 

temporal da AOD e PWC dentro da janela de coleta de dados do FSM-4.  

O sincronismo na coleta dos dados entre os dois equipamentos é a condição ideal e 

dificilmente atingida, ou seja, quando os dados são coletados no mesmo segundo. Portanto, 

uma estabilidade de curto termo na AOD ou PWC ajuda a diminuir as incertezas que a falta 

de sincronismo que a coleta acarreta. Na Figura (7.4) mostra-se a variabilidade de ΔV0 entre 

um par de dados para até 3% na banda de 500 nm, no qual se observa que a dispersão dos 

dados ainda é alta. Assim estreitamos os limites dos valores e geramos o gráfico mostrado na 

Figura (7.5), que usa um ΔV0 menor que 0,9%. 
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Figura 7.4. Variabilidade de V0 entre valores para até 3% - 500nm. 

O agrupamento de ΔV0 em pontos com até 0.9% de variação mostram a convergência dos 

valores, mas ainda em número insuficiente e relativamente disperso para garantir a calibração 

do equipamento na banda. A metodologia primeiramente adota as condições, que são 

definidas pelas Eq.(6.6) e (6.7), vistas no capítulo 6, que permite a medida de dispersão 

segundo Akanime e Yamamoto (1998). 

0
0 0(%) 100 , para 2,5%xMax xMin

x x

xMin

V V
V x V

V

 
    

 
 (6.6) 

0 0

0 0

0

(%) 100,  para 2,5%
yMax yMin

y y

yMin

V V
V x V

V

 
     

 

 (6.7) 

Desta forma podemos garantir que qualquer valor de V0 escolhido está dentro dos limites 

estabelecidos pelos valores nos eixos X e Y, cuja incerteza estará em 2,5%. 

 

2200 

2250 

2300 

2350 

2400 

2450 

2500 

2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 

V
a

lo
r 

d
e

 V
0
 

Valor de V0 

ΔVo (0 a 3,0%) - 500 nm 



91 
 

 

Figura 7.5. Variabilidade de V0 até 0.9% - 500nm. 

Aplicando os dados de V0 obtido do gráfico da Figura 4.40 (0.9%) para 500 nm temos que: 
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Como exemplo, são utilizados os valores percentuais obtidos para ΔV0x e ΔV0y, mostrando que 

estão dentro do limite desejado, isto é, menor que 2,5%. Porém essa variação de 2,2% foi 

obtida com poucos valores e não é considerada válida. Segundo ao relatório da WMO – 2005, 

o processo de intercalibração deve conter 1000 pontos válidos, dentro da variação desejada, 

para um mínimo de 5 dias de céu claro. Entretanto ao se fazer um comparativo com o ML ou 

MLM notamos que esse número de valores válidos pode ser sensivelmente diminuído. Essa 

“Otimização” da quantidade de dados, ajuda no processo de calibração de um fotômetro 

manual sem o rastreamento automático do Sol. 

Para o valor de calibração de V0 ser considerado válido quando obtido pelo ML ou MLM, é 

necessário que o valor repita-se com mínimas variações durante vários dias. A repetição de 

valores com uma variação mínima permitirá o cálculo da incerteza do equipamento sendo, 

portanto considerados aceitáveis somente valores menores que 1% para o ML e valores 

menores que 3 % para o MLM. 

Nasu et al. (1996), afirmam que apenas se o valor V0 é repetido durante vários dias de 

medições independentes, que podem ser considerados confiáveis. Na calibração realizada por 
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Huizheng Che, (2011) foram usadas 10 constantes de Langley, no qual a variabilidade das 

constantes atingiu na banda visível e UV, entre 0,5% e 1%, respectivamente. Portanto, não 

existe um número definido de constantes de Langley com percentuais aceitáveis.  

Assim, pode-se definir uma faixa entre 20 a 30 valores de V0, calculados com ML e com 

variação menor que 1%. Ao ser estabelecido esse número mínimo de 20 valores está-se 

garantindo uma condição acima do limite exigido para convergência da constante pelo ML ou 

MLM. Ou seja, as constantes, que tem variação menor ou igual a 1% entre si, formam uma 

combinação de 20 valores, dois a dois, que é a condição inicial. Pela Eq.(7.2) calcula-se o 

número de valores a serem usados nessa intercalibração, sendo que para 20 valores obtêm-se 

por combinação um conjunto de 190 pontos e finalizando com 435 pontos para uma 

combinação de 30 valores de V0. 

 
20

2

! 20!
190

! ! 2!(20 2)!

n
C

r n r
  

 
 (7.2) 

Essa diminuição do número de valores diminui o tempo em campo para a intercalibração. 

Quanto menor o valor percentual do ΔV0 menor será a incerteza do V0, entretanto em termos 

práticos para pares de valores com ΔV0 ≤ 1% pode-se conseguir uma intercalibração com 

incerteza menor que 1%. Aplicando-se aos dados o tratamento proposto no fluxograma, 

mostrado na Figura 7.6, onde o Desvio Padrão Amostral (SD) fornece o índice de dispersão 

entre os valores encontrados. Assim, executa-se um número de medidas, com mínimo de 190, 

com o qual se dá início aos testes para verificação do SD ≤ 1% até um total de 435 medições. 

Atingido o limite desejado para o SD (σ), o valor médio obtido será a constante de calibração 

V0 ± σ (média ± desvio padrão amostral). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Fluxograma para escolha da constante de calibração. 

N = 190 ... 435 

SD(σ) ≤ 1% N= N+1 

V0 = Média (X1...XN) 

Sim 

Não 
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A aplicação das condições limites para ΔV0x e ΔV0y e como primeira condição e 

posteriormente, o teste de convergência do SD mostrado no fluxograma da Figura 4.40, 

garante-se uma metodologia simplificada para encontrar-se a constante de calibração. 

Análises estatísticas podem ser aplicadas, posteriormente aos dados, para análise dos períodos 

de coletas em que os dados estiveram mais dispersos. Esse procedimento pode ajudar a 

estabelecer em futuras calibrações, horários com melhor possibilidade para alcançar com 

maior rapidez a convergência dos valores.  

Nos gráficos nas Figuras 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, mostram-se os valores de V0 com grande 

dispersão, obtidos com o FSM-4 na comparação com o fotômetro AERONET em Petrolina. 

 

 

Figura 7.7. Dispersão dos valores de V0 para a banda de 670 nm. 

Usando-se primeiramente a condição do ΔV0x para os dados da banda de 670 nm, na Figura 

(7.8) com variação entre 0 a 0,9%, encontra-se uma variação de 3,1%, portanto inaceitável 

como padrão de calibração. Com as condições climáticas desfavoráveis para o curto período 

da campanha a quantidade de dados foi bastante limitada. Portanto, para esses dados não foi 

possível aplicar a metodologia proposta para a calibração.  
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Figura 7.8. Variabilidade de V0 até 0.9 % em 670nm. 

 

Figura 7.9. Dispersão dos valores V0 para a banda de 870 nm. 

Os resultados apresentados para a banda de 870 nm também mostram resultados semelhantes 

à banda de 670 nm, no qual se verifica também uma dispersão acima da aceitável. Para os 

dados de 870 nm com variação de 0 a 0,9 % o ΔV0x ficou em 3,7 %, indicando uma grande 

dispersão. Para ΔV0y no gráfico de 0 a 0,9% em 870 nm a dispersão ficou em 

aproximadamente 4,16%. Novamente a primeira condição para a metodologia não é satisfeita. 
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Figura 7.10. Variabilidade de V0 até 0,9 % em 870nm. 

 

7.4 Intercalibração na banda de 940 nm. 

O processo de intercalibração esta baseado no MLM, no qual por um novo arranjo da equação 

chega-se na Eq.(7.3). Assim, substituindo-se os valores os valores de AOD para 940 nm e de 

PWC (W em “cm”) obtidos com o instrumento de referência. Do instrumento a ser calibrado 

entramos o valor lnV940, obtido no mesmo intervalo de tempo, não maior que 60 segundos 

para os dados de AOD e “W”.  

0(940) 940

min

ln 2ln ( ) b bAtual
A R

D
V lnV m aW m

D

 
     

 
   (7.3) 

O valor da AOD para 940 nm é alcançado por meio da interpolação logarítmica, usando-se a 

equação de Angstrom, no qual as AOD’s são calculadas usando-se as bandas de 670 e 870 

nm. Como o processo de calibração dessa banda depende de valores obtidos em bandas 

adjacentes e de condições físicas impostas pelo filtro, amplia-se o valor da incerteza para 

atingir-se o valor da constante de calibração. Segundo a WMO são aceitos até 3% de incerteza 

na constante na banda de 940 nm para equipamentos que fornecem dados para o 

monitoramento global. Na Figura (7.11) mostra-se a alta dispersão dos dados para ΔV0 

variando entre 0 a 3%. O valor de ΔV0x calculado para a banda de 940 nm, usando os dados na 

Figura (7.12) com ΔV0 variado entre 0 a 0,9 % foi de 10,15% a dispersão. Para ΔV0y o valor 

obtido para variação entre 0 a 0,9% ficou em 10,2%. O índice de dispersão mostrou valores 

muito acima do pretendido, que para essa banda seria de até 3%.  
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Figura 7.11. Dispersão dos valores V0 para a banda de 940 nm. 

 

Figura 7.12. Variabilidade de V0 até 0,9 % em 940nm. 

Após a calibração do FSM-4 o SD da AOD ou da PWC pode ser calculado usando-se as 

Eq.(7.3), Eq.(7.4) e Eq.(7.5) que tratam do erro médio quadrático (RMSE – Root Mean 

Square Error), o erro médio (MBE – Mean Bias Error) e o SD (σ), respectivamente, segundo 

Badescu et al. (2012). No qual, “obsi” é o valor da AOD ou PWC obtido com o FSM-4 e 

“refi” é o valor da AOD ou PWC do instrumento de referência, usado para cáculo do desvio 

da AOD no FSM-4 após calibração. 
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O desvio padrão entre as medições observadas no equipamento em calibração e o 

equipamento de referência deverá estar com incerteza de até 1% para a AOD e até 4 % para a 

PWC, para ser considerado calibrado. 

7.5. Conclusões - Metodologia da intercalibração 

O processo de intercalibração de fotômetro solar em Petrolina quando comparado com o ML 

ou o MLM aplicado na região de Caicó, mostrou-se ser uma alternativa viável. A grande 

variabilidade da AOD e PWC em curto espaço de tempo, mostrados nos dados do 

AERONET, exigirá maior número de medidas para a aplicação do método de intercalibração 

para o período estudado. Soma-se a esta condição adversa o curto intervalo de tempo 

disponibilizado para a transferência de calibração, no qual o tempo total de coleta ficou 

concentrado em somente três dias. 

Outro fator que deve ser levado em conta, prejudicando o número de pontos coletados, foram 

as condições climáticas, quando a campanha acabou sendo prejudicada pela nebulosidade, que 

impediu um maior número de dados coletados no período do estudo. 

Os poucos dados disponibilizados permitiram notar uma tendência de convergência da 

constante de calibração em todas as quatro bandas. Entre as bandas monitoradas nessa 

metodologia de intercalibração o melhor resultado obtido ficou com a banda de 500 nm, no 

qual observa-se que os dados atendem ao primeiro critério da metodologia proposta, que é o 

baixo percentual de dispersão dos valores. Porém não atendendo ao restante das condições 

necessárias para a metodologia, devido a insuficiente quantidade de valores disponibilizados. 
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8. CONCLUSÕES – RESULTADOS GERAIS 

Os dois principais objetivos do trabalho foram de desenvolver um fotômetro solar portátil, 

minimizando os custos envolvidos com processo de desenvolvimento e componentes. Na 

calibração do equipamento usou-se o ML, MLM, investigando a possibilidade de calibração 

em sítios com baixa altitude no semiárido. Como alternativa as metodologias de Langley 

verificou-se ser possível uma intercalibração. 

Os objetivos do trabalho quanto ao desenvolvimento do fotômetro solar portátil foram 

integralmente cumpridos. Os custos de desenvolvimento do equipamento podem ser 

considerados de baixo custo quando compara-se o FSM-4 a equipamentos similares. Detalhes 

construtivos poderão ser reprojetados para uma versão mais comercial, mas o atual modelo 

atestou que funciona dentro dos limites propostos.  

Criados para trabalhar conjuntamente com o hardware, os softwares de tratamento dos dados, 

desenvolvidos na linguagem “C”, mostraram-se robustos e de fácil operação. Como todo o 

projeto, nesse também cabe avanços e novas mudanças de modo a permitir uma facilidade de 

operação. 

O objetivo crítico assumido no projeto foi o processo de calibração, evitando o uso de um 

dispendioso laboratório. Nem mesmo o melhor laboratório, onde faz-se uso de uma esfera 

integrada, equipamento que simula a radiação solar, é possível limites tão baixos de incerteza 

na constante de calibração quanto nos ML ou MLM. Adquirir conhecimento para calibração 

de equipamento em campo usando os, ML, MLM exige-se condições atmosféricas especiais, 

ou seja, atmosfera com AOD e PWC com alto grau de estabilidade. Entretanto, apesar de ser 

uma condição rara, locais de baixa ou média altitude já mostraram poder reunir essas 

condições de estabilidade.  

O sítio na região de Caicó/RN, durante os períodos das campanhas, mostrou-se pouco 

propício para a aplicação do ML e MLM. Mesmo distante de grandes fontes emissoras de 

poluentes os resultados apresentados pelo ML e MLM, para verificação da estabilidade da 

AOD e PWC, foram conclusivos para os dois períodos estudos, mostrando grande 

variabilidade desses parâmetros. As metodologias empregadas demonstraram que o período 

climatológico seco não é propício para a calibração. Entretanto, não se pode descartar outros 

períodos do ano, como por exemplo, logo após o período úmido, em dias de céu claro. 
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O processo de intercalibração, até o presente momento, mostrou ser a melhor alternativa para 

a calibração do FSM-4. A presença em território nacional de pelo menos três fotômetros da 

rede AERONET/NASA propiciam esse processo. Na região nordeste em Petrolina-PE, 

instalado na EMBRAPA Semiárido, encontra-se um dos equipamentos AERONET. Sendo 

frequentemente calibrados com uma das melhores referências mundiais, a intercalibração com 

esses equipamentos garantirá uma boa qualidade de dados. Casar o período em que os 

fotômetros da rede AERONET retornam de sua anual calibração no GSFC/NASA, propiciará 

menores índices de incerteza no processo de intercalibração. 

Porém, desconhece-se o período climático do ano ideal para a transferência de calibração. A 

escolha correta do período garantirá o menor número de dias utilizados para ajustar a 

constante ao equipamento. Estima-se que, usando a metodologia proposta, a transferência de 

calibração seja feita em não mais que oito dias, em condição de céu ensolarado. 

Finalmente, pode-se dizer que o presente trabalho servirá como base para campanhas futuras, 

e será usado como base de aprendizagem desse importante processo da área instrumental. 
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9. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Realizar campanhas com fotômetro solar em outras épocas do ano para melhor caracterizar a 

região de Caicó/RN. 

Correlacionar dados do fotômetro solar com dados de GPS para obter o PWC, na região 

semiárida. 

Correlacionar dados de radiossondagens (UR e Temperatura) por balão com dados de AOD e 

PWC por fotômetro solar, na região semiárida brasileira. 
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