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RESUMO 

 

 

ARAÚJO, B. V. S. de. Estudo de famílias wavelets para aplicação na análi se em 

DOAS. 2015. 86 f. Dissertação (mestrado) - Centro de Tecnologia, Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 

 

Gases-traço são importantes para nosso ambiente, mesmo se manifestando apenas 

em ‘traços’, mas suas concentrações devem ser monitoradas, para que quaisquer 

intervenções necessárias sejam tomadas a tempo. Condições apropriadas para nos-

sas vidas residem dentro de limites inferiores e superiores destes gases, por isso 

seu monitoramento é essencial hoje em dia e diversas técnicas podem ser usadas 

para este fim. Uma delas é a espectroscopia de absorção óptica diferencial (DOAS), 

que consiste em uma regressão - o método clássico usa mínimos quadrados - para 

determinar a concentração dos gases-traço. Para melhorar os resultados, diversos 

estudos buscaram abordagens alternativas. Alguns tentaram pré-processar o sinal, 

através de uma remoção de ruído, e.g., usando transformada wavelet discreta 

(DWT). Este trabalho apresenta um estudo semi-empírico para encontrar a DWT 

com o melhor desempenho para remoção de ruído. Dentre diversas famílias conhe-

cidas, buscou-se aquelas cuja remoção de ruído foram melhor, preservando caracte-

rísticas principais do sinal original, então com a redução do ruído, o resíduo após a 

regressão também diminui. A análise leva em conta o nível de decomposição wave-

let, o limiar aplicado nos coeficientes de detalhe e como aplicá-los - limiariazação 

abrupta ou suave. Os sinais usados provêm de um banco de dados aberto e online 

com sinais característicos de gases-traço usualmente estudados. 

  

Palavras-chave:Espectroscopia de absorção óptica diferencial. Transformada wave-

let discreta.Mínimosquadrados. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

ARAÚJO, B. V. S. de. Wavelet families study applied on DOAS analisys . 2015. 86 

f. Dissertação (mestrado) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2015. 

 

Trace gases are important to our environment even though their presence comes 

only by ‘traces’, but their concentrations must be monitored, so any necessary inter-

ventions can be done at the right time. There are some lower and upper boundaries 

which produce nice conditions for our lives and then monitoring trace gases comes 

as an essential task nowadays to be accomplished by many techniques. One of them 

is the differential optical absorption spectroscopy (DOAS), which consists mathemati-

cally on a regression - the classical method uses least-squares - to retrieve the trace 

gases concentrations. In order to achieve better results, many works have tried out 

different techniques instead of the classical approach. Some have tried to preprocess 

the signals to be analyzed by a denoising procedure - e.g. discrete wavelet transform 

(DWT). This work presents a semi-empirical study to find out the most suitable DWT 

family to be used in this denoising. The search seeks among many well-known fami-

lies the one to better remove the noise, keeping the original signal’s main features, 

then by decreasing the noise, the residual left after the regression is done decreases 

too. The analysis take account the wavelet decomposition level, the threshold to be 

applied on the detail coefficients and how to apply them - hard or soft thresholding. 

The signals used come from an open and online data base which contains characte-

ristic signals from some trace gases usually studied. 

 

Keywords:Differential optical absorption spectroscopy. Discrete wavelet trans-

form.Least-squares. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alguns agentes químicos podem ser nocivos ou benéficos à nossa 

saúde a depender de suas concentrações, por este fator, torna-se primordial o 

acompanhamento deles. Estes agentes podem se fazer presentes em estado 

líquido, gasoso, vapor, fumo, ou ainda se tratar de material sólido particulado. 

Dependendo do agente podemos encontrar faixas permitidas de 

concentração para uma condição de vida segura e saudável, ou ainda para um 

equilíbrio ambiental. 

Como exemplo tem-se o O2 (oxigênio) que, em condições normais 

de temperatura e pressão, apresenta-se na forma gasosa, é inodoro e incolor 

e, numa amostra de ar seco e não poluído, tem concentração próxima a 21%. 

Para concentrações inferiores a 18%, já se tem risco respiratório e 

para concentrações maiores que 80%, tem-se um efeito tóxico às diversas es-

pécies, inclusive a humana, além de se aumentar consideravelmente o risco de 

explosão e inflamabilidade, pois o comburente estará fortemente presente. 

Esta seção trata dosAspectos Ambientais na seção1.1, onde se a-

borda a importância do monitoramento de gases atmosféricos; Aspectos Traba-

lhistas na seção 1.2, observando-se alguns aspectos da legislação de seguran-

ça do trabalho brasileira, quanto à concentrações admissíveis de alguns agen-

tes químicos, conforme a NR-15; Justificativa do trabalho na seção 1.3, onde 

se tem alguns aspectos da relevância e da contribuição deste trabalho para a 

comunidade científica; Revisão bibliográfica na seção 1.4, onde são apresenta-

dos trabalhos similares que buscaram contribuir com o aprimoramento de DO-

AS, alcançando melhorias na identificação das concentrações dos gases; e, 

por fim, Organização da dissertação na seção 1.5, onde é apresentada a estru-

tura do trabalho, orientando e situando o leitor sobre a disposição da informa-

ção. 
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1.1 Aspectos Ambientais 

Nossa atmosfera é composta por diversos gases, porém 3 (três) 

destes são responsáveis por quase sua totalidade. Nitrogênio (N2) compõe 

mais da metade com aproximadamente 78% e junto ao oxigênio (O2) e ao ar-

gônio (Ar) tem-secerca de 99,96 % da atmosfera (PLATT; STUTZ, 2008). 

Mesmo representando pouco percentualmente, os demais gases 

que compõem a atmosfera são capazes de grandes impactos no clima e nas 

condições do ambiente, no que diz respeito à qualidade do ambiente para uso 

de seres vivos. 

ATabela 1-1a seguir indica algumas proporções encontradas numa 

amostra de ar seca e não poluída: 

Tabela 1-1 - Constituição típica de atmosfera seca e não poluida (PLATT; STUTZ, 
2008). 

Gás Fórmula 
química 

Proporção em 
volume 

Proporção 
em vol. (%) 

Nitrogênio  N2 0.7808 78.08 
Oxigênio  O2 0.2095 20.95 
Argônio  Ar 9.3·10−3 0.93 
Dióxido de carbono  CO2 0.37·10−3 0.037 
Neônio  Ne 18·10−6 0.0018 
Hélio  He 5.2·10−6 0.00052 
Metano  CH4 1.7·10−6 0.00017 
Criptônio  Kr 1.1·10−6 0.00011 
Xenônio  Xe 0.9·10−6 0.00009 
Hidrogênio  H2 0.5·10−6 0.00005 
Oxido de dinitrogênio  N2O 0.3·10−6 0.00003 

 

As demais espécies químicas possuem baixa concentração, por este 

motivo são chamadas de gases-traço, pois se verificam apenas ‘traços’ desses 

gases na atmosfera. Entretanto, é possível ver agentes químicos na Tabela 1-1 

que podem responsáveis por intoxicação, que são inflamáveis e combustíveis, 

além de influenciarem em aspectos climatológicos, como o efeito estufa. Este é 

um fenômeno natural, que historicamente sempre ocorreu, mas por um desba-

lanceamento causado por ação humana, tem causado grandes transtornos a 

populações de diversos locais. 
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Daí, o estudo e acompanhamento destes gases-traço serem tão im-

portantes para o bem estar geral, pois o homem ao longo de sua evolução pas-

sou a interferir cada vez mais na meio ambiente, através deemissões de diver-

sos gases e partículas na atmosfera. Isto se reflete em problemas de saúde 

crônicos e agudos causados à população, conforme indicam dados da Organi-

zação Mundial de Saúde - OMS (WHO - World HealthOrganization). 

Os efeitos na saúde provocados pela poluição da atmosfera são em 

geral mais nocivos aos pulmões, em virtude da inalação do ar poluído. Espé-

cies químicas como ozônio (O3), podem iniciar um quadro de asma, reduzir a 

função do pulmão e causar doenças pulmonares; o dióxido de enxofre (SO2) é 

o principal agente da chuva ácida e, além de inflamação pulmonar, que pode 

levar a tosse, secreção, asma e bronquite, pode causar também irritação dos 

olhos; o dióxido de nitrogênio (NO2) torna-se mais severo para crianças asmá-

ticas, agravando seus quadros com exposição em longo prazo (OMS, 2014). 

A partir do cenário atual, a OMS em conjunto com outras instituições 

desenvolveram diretrizes para buscar conter e reduzir os danos à população 

causados por estes agentes, através da redução de emissões, permitindo uma 

atmosfera menos poluída (OMS, 2013;Id., 2014). 

 

Figura 1-1 - Mortes causadas pela poluição em 2004 e 2008. 

A Figura 1-1 (acima) e a Figura 1-2 (a seguir) indicam as mortes a-

tribuídas à poluição urbana em 2004 e 2008 (OMS, 2013). Infelizmente, obser-
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va-se aumento dos números em todas as regiões, exceto na América, o que 

indica que as ações tomadas ainda não estão sendo suficientes para reduzir os 

danos à saúde e consequentemente as perdas de vidas: 

  
Figura 1-2 - Proporção das mortes por poluição de ar em 2004 (esq.) e 2008 (dir.). 
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1.2 Aspectos Trabalhistas 

Durante sua jornada de trabalho, um trabalhador pode estar subme-

tido a uma exposição regular a tais agentes químicos, por fazerem parte do 

processo industrial no qual se encontra, seja com alguma reação química que 

ocorra no processo, ou o simples manuseio do agente. 

Por este motivo, organizações de segurança e saúde do trabalho, 

buscaram entender os riscos associados à exposição do trabalhador a agentes 

químicos nocivos à saúde, especialmente por não se ter métodos de produção 

antigamente que permitissem um trabalho ‘à distância’, como o advento da ro-

bótica e demais avanços tecnológicos vem permitindo. 

Para tanto, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) do Brasil, na 

época Ministério de Estado do Trabalho (MT) sancionou a portaria Nº 3.214/78, 

que aprovou as 28 Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e 

saúde do trabalho. 

Dentre elas, a NR-15 trata de ‘Atividades e Operações Insalubres’, 

onde se tem uma tratativa sobre os agentes químicos. A partir de concentra-

ções específicas, esses podem ser bastante nocivos à saúde, portanto é preci-

so determinar condições próprias de trabalho,ou seja, delimitar limites de expo-

sição e medidas de controle e contenção da exposiçãoa estes agentes. Em 

seus anexos números 11, 12 e 13, a NR-15trata do que se faz necessário ob-

servar nos agentes químicos (BRASIL, 1978). 

O anexo 11 da NR-15 (BRASIL, 1978) elenca algumas definições e 

cálculos associados à identificação das concentrações de exposição permitidas 

ao trabalhador. Caso haja absorção pela pele, medidas de prevenção devem 

ser tomadas, como o uso de equipamentos de proteção individual apropriados. 

O limite de tolerância (LT) de certo agente é a concentração média 

máxima admitida sem causar dano à maioria dos trabalhadoresexpostos à 

condição. Considera-se uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas de trabalho 

diário por 6 (seis) dias na semana, totalizando 48h/semana. Observe-se que 

esta idéia de 48h/semana de trabalho trata da situação trabalhista na época de 

edição da norma (em 1978) e não alterada por dispositivo posterior. 
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Portanto, salvo quando houver “valor teto” (VT) indicado, a concen-

tração pode ultrapassar o valor indicado, desde que respeitado o “valor máxi-

mo” (VM), dado por LT x FD, onde FD é o fator de desvio, que depende do va-

lor absoluto do LT. Quando há VT, a média de exposição do trabalhador não 

pode superar o LT. 

A forma ideal de quantificar a concentração a qual o trabalhador se 

expõe é através de com medição instantânea realizada o mais próximo o pos-

sível das vias aéreas do mesmo, intervaladas de pelo menos 20 minutos. 

NaTabela 1-2, a seguir, tem-se os limites de tolerância (LT) para al-

guns agentes químicos, com o grau de insalubridade devido, quando caracteri-

zado: 

Tabela 1-2 - Limites de tolerância (LT) para alguns agentes químicos, conforme anexo 
11 da NR-15 (BRASIL, 1978). 

Agentes 
químicos  

Valor 
teto 

Absorção 
também pela 

pele 

Até 
48h/semana 

Grau de insalubridade a 
ser considerado no caso 

de sua caracterização ppm mg/m 3 

SO2   4 10 Máximo 
NO2 +  4 7 Máximo 

HCHO +  1,6 2,3 Máximo 
O3   0,08 0,16 Máximo 

 

O fator de desvio (FD) para concentrações entre 0 e 1 é de 3 e entre 

1 e 10 é de 2, portanto a concentração máxima admitida para SO2 em qualquer 

momento da jornada de trabalho é de 8 ppm, a de HCHO é de 1,6 ppm, pois há 

VT. Já a concentração máxima admitida de O3 é 0,24 ppm. 
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1.3 Justificativa do trabalho 

A partir do exposto, tem-se a importância em monitorar e mensurar 

as concentrações de diversos agentes químicos, seja em camadas superiores 

da atmosfera, seja em inferioreshabitadas por humanos. 

A técnica em questão (DOAS)de análise de amostras gasosas cos-

tuma ser usada para medições de espécies químicas presente em camadas da 

atmosfera até em torno de 10 km de altitude, com relação ao nível do mar, mas 

também pode ser usada para acompanhar concentrações presentes em emis-

sões de escapes de veículos, chaminés, vulcões, dentre outros (SOUZA, 2007; 

PLATT; STUTZ, 2008; BOICHU et al., 2010). 

Este trabalho tem por objetivo buscar uma contribuição para aprimo-

rar os resultados apresentados pela espectroscopia de absorção óptica dife-

rencial (do inglês, differentialopticalabsorptionspectroscopy - DOAS) através de 

um pré-processamento com transformada waveletdiscreta (Discretewavelet-

transform - DWT) da mistura analisada. De posse da família mais indicada para 

a filtragem, espera-se reduzir o resíduo, ou ao menos sua margem de erro, me-

lhorando a confiança no resultado. 

Para essa busca, usou-se 3 (três) conjuntos de experimentos, a fim 

de identificar as famílias mais indicadas para cada situação e constatar a efici-

ência da escolha, comparado ao método tradicional. 

O primeiro experimento busca avaliar a existência de wavelets me-

lhores e piores para remoção de ruído de sinais característicos de espécies 

químicas isoladas, logo se busca validar o uso de DWT para a situação propos-

ta. 

A hipótese inicial é de que exista uma DWT ou um conjunto delas 

capazes de apresentar melhor resultado na filtragem. Caso todas as DWT a-

presentem resultados próximos, o presente estudo passaria a ter sua relevân-

cia bastante reduzida, pois seria um esforço que pouco traria de retorno. Outra 

condição que pode ocorrer é de um destaque negativo apenas, ainda sim justi-

ficando esta investigação, pois se acusariam estas piores escolhas, a fim de 

que fossem evitadas. 
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O segundo trata da remoção de ruído de misturas, i.e., busca uma 

situação mais próxima do real. Para tanto, usou-se concentrações presentes no 

estudo de Stutz e Platt (1996), pois o estudo trata de uma amostra atmosférica 

real. 

Assim como no primeiro experimento, a hipótese a ser validada é da 

existência de uma melhor escolha, seja uma DWT individual, ou um pequeno 

conjunto de DWT. O intuito é também aplicar pequenas variações nas concen-

trações e verificar se o resultado sofre mudanças e, caso positivo, se elas são 

brandas ou drásticas. Não se trata de um estudo de estabilidade, pois o mesmo 

iria requerer muita experimentação, em busca de alguma formulação empírica, 

dadas as condições do problema, mas sim de um teste de estabilidade, a partir 

de valores presentes do texto de referência. 

O terceiro faz um comparativo entre o método clássico de determi-

nação das concentrações (com mínimos quadrados apenas) e o método com 

pré-processamento usando asfamílias wavelets escolhidas, a partir do segundo 

teste. Com isto, é possível identificar a real contribuição para o resultado final 

da técnica. 

Nesta etapa que se utilizou um comparativo entre os dois métodos, 

uma vez que os experimentos anteriores buscaram validar outros aspectos pre-

liminares à análise final, inclusive para justificá-la.  

Na seção sobre DOAS, tem-se uma descrição mais detalhada de 

como é o processo, mas para entendimento do procedimento/metodologia usa-

do, DOAS consiste de umaregressão para encontrar as concentrações de ga-

ses-traço. Matematicamente, o sinal analisado é uma combinação de sinais 

característicos de cada gás-traço e de ruídos. A abordagem clássica usa míni-

mos quadrados para determinar as concentrações das espécies. 
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1.4 Revisão bibliográfica 

DOAS é um método relativamente recente, pois seus primeiros tra-

balhos datam de 1975 e 1979 (NOXON, 1975; NOXON; WHIPPLE; HY-

DE,1979; PLATT; PERNER, 1979). Além disso, é uma técnica muito promisso-

ra e com um excelente potencial, pois alguns gases-traço importantes presen-

tes na troposfera e estratosfera foram primeiro medidos atravésdele. 

Por se tratar de uma técnica recente, a comunidade científica tem 

muito a contribuir com ela, através do uso de recursos computacionais não e-

xistentes na época, de técnicas de processamento de sinal alternativas, dentre 

outras abordagens. Atualmente, tem-se toda uma gama de técnicas já existen-

tes na bibliografia de processamento digital de sinais, assim como se encon-

tram estudos de desenvolvimento/adaptação de técnicas voltadas para DOAS. 

Quanto à exploração de possibilidades, já existem alguns trabalhos 

que buscam melhorar a obtenção das concentrações. Dentre esses, observam-

se trabalhos com técnicas individuais como Análise de Componentes Indepen-

dentes - ICA (FADEYEV; POZHAR, 2012), regressão com M-estimador robusto 

(JIN-JI; SU-WEN, 2009), aplicação de Filtro de Kalman (LI, 2011;TANG et al., 

2009a) e algoritmo genético (TANG et al., 2009b). Além disto, tem-se técnicas 

combinadas como ICA com Transformada Wavelet (HAN et al., 2005) e Filtro 

de Kalman com Transformada Wavelet (SUWEN et al., 2006). 

Cada estudo tem um objetivo próprio com a aplicação da técnica e 

seus resultados. 

A abordagem com ICA usa uma heurística para trabalhar com pou-

cos pontos do espectro da amostra em estudo, princípio do FSR (Registro 

fragmentário de espectro), que é um mecanismo do RSA (Acesso aleatório do 

espectro), baseado em DOAS (FADEYEV; POZHAR, 2012). 

O estudo da regressão com M-estimador robusto busca tratar o pro-

blema de identificação das concentrações para misturas sob condições climáti-

cas complicadas, quando o ruído não é normal e surgem bastante outliers (JIN-

JI; SU-WEN, 2009). 
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Através do uso com filtro de Kalman, buscou-se melhorar a precisão 

do método para casos regulares, i.e., concentrações médias e altas, mas em 

especial concentrações baixas. Os estudos indicaram que houve melhora signi-

ficativa, em especial com a detecção de baixas concentrações, onde o método 

dos mínimos quadrados obteve maiores erros (LI, 2011 e TANG et al., 

2009a).Estudou-se as concentrações de NO e NO2 (LI, 2011) e de SO2 sozinho 

e com interferência de NO (TANG et al., 2009a). 

Um dos grupos de pesquisa que apresentou um trabalho apenas 

com filtro de Kalman, deu andamento no trabalho e comparou-o com algoritmo 

genético, para detecção de gases-traço com baixa concentração (TANG et al., 

2009b). 

Já com trabalhos combinados, encontrou-se um trabalho que busca 

utilizar ICA para melhorar o resultado, que é prejudicado nos mínimos quadra-

dos por causa da esparcidade da matriz de amostras. O trabalho ainda avalia o 

uso de decomposição com DWT para reforçar o afastamento, já atuando como 

um pré-processamento, e encontrou resultados bastante promissores (HAN et 

al., 2005). 

Ainda buscando resolver o problema com ruídos grandes e sobrepo-

sição de outras amostras (concentrações baixas com relação a outro gás), en-

controu-se um trabalho que utilizou filtro de Kalmansozinho e com transforma-

da wavelet para a identificação das concentrações. O gás observado foi SO2, 

sob uma mistura com O3 e HCHO (SUWEN et al., 2006). 

Porém, mesmo com estes trabalhos já realizados, ainda há espaço 

para se buscar mais contribuições em aprimorar o método em si, seja explo-

rando uma técnica ou uma combinação de técnicas não exploradas, ou bus-

cando variações das técnicas/combinações já utilizadas, ou abordagens distin-

tas. 

Infelizmente, alguns trabalhos não são tão claros em sua metodolo-

gia, realizando um trabalho transparente que possa ser reproduzido por outro 

pesquisador, esclarecendo os parâmetros utilizados para os experimentos prá-
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ticos e teóricos. Isto pode ser visto como um ponto negativo, pois se tem difi-

culdade na reproduçãodos resultados destes trabalhos. 

Os resultados encontrados na literatura e neste trabalho são prove-

nientes de diversas simulações com ruídos aleatórios e uso de ferramentas 

estatísticas para analisar a média e o desvio-padrão dos erros obti-

dos.Diferentes deste, alguns trabalhos tiveram a oportunidade de trabalhar com 

casos reais, mas isto não é um problema, conforme explicado melhor na seção 

4 (Resultados), onde se apresenta uma rica base de dados disponível para 

pesquisadores analisarem e validarem seus resultados, mediante medições já 

realizadas. 

Quanto ao formalismo matemático, identificou-se indicaçãodas me-

didas de certeza do experimento apenas para o método clássico, i.e., quando 

se usa exclusivamentea técnica de mínimos quadrados (STUTZ; PLATT, 

1996). As demais abordagens apresentaram erros medidos. 

Outros trabalhos foram encontrados, mas diziam respeito ao uso da 

técnica para detecção e análise de concentrações gasosas na atmosfera, por-

tanto não foram mais bem comentados no tópico, diferente dos trabalhos que 

abordaram análise do método e busca por melhoria, como o presente trabalho 

também se propõe. 
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1.5 Organização da dissertação 

Esta dissertação divide-se em 5 (cinco) seções: Introdução, Espec-

troscopia de absorção óptica diferencial - DOAS, Métodos utilizados e conside-

rações reais e de simulação, Resultados obtidos eDiscussão do trabalho. 

Esta seção (Introdução) tem por objetivo situar o leitor quanto à im-

portância no estudo e acompanhamento das concentrações de gases-traço, 

tanto presentes em ambientes abertos (outdoor), como em ambientes fechados 

(indoor), além de apresentar resumidamente a proposta do trabalho, com os 

experimentos, objetivos e resultados esperados. Também aborda brevemente 

uma revisão bibliográfica de abordagens que buscaram contribuir com alguma 

melhoria do método (DOAS), com técnicas de processamento. Concluindo com 

a organização do trabalho. 

A seção 2 (DOAS) apresenta os aspectos teóricos pertinentes à téc-

nica de análise em questão, com sua formulação matemática e algumas consi-

derações sobre o método. 

Na seção 3 (Métodos), apresenta-se a formulação matemática dos 

métodos utilizados no trabalho, mínimos quadrados e transformada wavelet 

discreta. Além do formalismo matemático de cada ferramenta, buscou-se fazer 

algumas ponderações sobre os aspectos teóricose práticos dos experimentos 

relacionados a DOAS. Apresentam-se algumas dificuldades e considerações 

importantes para um melhor entendimento da mecânica global de uma simula-

ção completa. 

Na seção 4 (Resultados), tem-se ametodologia utilizada e os parâ-

metros gerais usados nos 3 (três) experimentos e seus parâmetros específicos, 

permitindo sua reprodução pelo leitor, assim como os resultados alcançados 

por cada um.Nesta etapa, sentiu-se a maior dificuldade no trabalho, pois a 

massa de dados formada pelos experimentos é consideravelmente grande, 

tendo sido preciso definir alguns critérios e métricas de pontuação, a fim de que 

fosse possível realizar comparações e seleções, que permitissem analisar e 

avaliar os resultados encontrados. 
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Julgou-se melhor para o leitor dessa forma, pois seguindo a ordem 

já teria o devido embasamento teórico nas seções próprias (2 e 3), enquanto 

uma apresentação mais completa da metodologia na Introdução poderia ficar 

vaga e pouco compreensível, ou desviaria o sentido da seção, pois seria preci-

so aprofundar alguns aspectos para a plena compressão dos parâmetros. 

Por fim, na Discussão, apresentam-seos comentários sobre os resul-

tados encontrados, tendo em vista o esperado inicialmente, com base nos pon-

tos elencados no trabalho, como o embasamento teórico, a simulação em si, 

incluindo seus parâmetros e os resultados. 
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2 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ÓPTICA DIFE-

RENCIAL (DOAS) 

No estudo de amostras gasosas e as concentrações dos gases-traço 

(agentes químicos) nelas presentes encontram-se diversas técnicas e princí-

pios de medição. Dentre elas, têm-se as técnicas ópticas, baseadas na capaci-

dade da matéria de absorver ou emitir radiação incidente. 

Então, este processo pode ser separado em dois grupos: técnicas 

fluorescentes (i.e., por emissão de radiação) e técnicas de absorção (PLATT, 

1999). A espectroscopia de absorção óptica diferencial (da sigla em inglês, 

DOAS) naturalmente está inserida no grupo de espectroscopia de absorção. 

Como DOAS é uma técnica não invasiva e não destrutiva, i.e., não é 

necessário reagir parte da amostra, para identificar a concentração dos gases, 

torna-se uma opção bastante atrativa. 

Em termos práticos, o emissor e receptor costumam estar próximos, 

daí neste processo é preciso posicionar um espelho para reflitir os raios emiti-

dos no receptor. Isto torna a medição relativamente prática, pois torna possível 

acompanhar as concentrações em tempo real. 

Nesta seção, tem-se uma abordagem mais teórica sobre DOAS, ex-

plicando no que consiste a técnica e formalizando matematicamente o proces-

so de obtenção das concentrações dos gases-traço. Para tanto, primeiro será 

abordada aEspectroscopia de absorção na seção2.1, pois é de onde surge 

DOAS; e num segundo momento DOAS - Princípio na seção 2.2, já explicando 

as particularidades da técnica.  
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2.1 Espectroscopia de absorção 

Para se apresentar DOAS, será feito primeiro uma apresentação da 

espectroscopia por absorção, explicando seus elementos, ilustrando e equa-

cionando, pois é o ponto de partido para se chegar a DOAS. 

Como a técnica se baseia na absorção de parte da energia incidente 

pela matéria, pode-se esquematizá-la de forma simplificada com: uma fonte, 

um receptor e uma camada absorvedora entre eles. 

A seguir na Figura 2-1, tem-se um esquema ilustrando este princípio 

de medição: 

 

Figura 2-1 - Esquema de espectroscopia de absorção. 

A fonte luminosa é responsável pela emissão da energia inicial, que 

passa por uma camada absorvedora e é captada, em resumo, o esquema con-

site nisto. Na prática, ocorre muito do emissor e do receptor ficarem lado a la-

do, com um espelho refletindo-o. 

O emissor controla o comprimento de onda (�) e a intensidade do si-

nalemitido (�����); o receptor capta a energia da melhor forma possível, utili-

zando-se de lentes próprias para colimar os feixes de energia incidente (����), 

melhor aproveitando-a e transdutores; e uma camada absorvedora presente 

entre a fonte e o receptor, na qual se encontram misturadas as espécies quími-

cas de interesse, outras menos expressivas em concentração e/ou em forma 

de onda característica e material particulado em suspensão. 

Esse tipo de técnica faz uso do princípio da absorção de radiação 

eletromagnética pela matéria, então pode ser expressa através da lei de Lam-

bert-Beer (ou lei de Bouguer-Lambert): 
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 ���� = �����exp�−������ Eq. 2.1 

ou 

 ���� = �����exp �−������� Eq. 2.2 

Onde �����é a intensidade luminosa da fonte (pode ser controlada) 

e���� é a intensidade medida (conhecida), para um comprimento de onda ���, 

após atravessar o meio de interesse; ���� é a secção de choque de absorção 

da espécie de interesse (medida em laboratório); � é a espessura da camada 

absorvedora (costuma ser conhecida); � é a concentração, ou número de den-

sidade, do gás (a descobrir); por fim, � é densidade de coluna da camada ob-

servada (a descobrir), dada por: 

 � = � �������
�  Eq. 2.3 

Com base na equação acima, é simples de ver que na Eq. 2.2, con-

sidera-se uma concentração média ao longo da camada absorvedora, pela de-

finição acima para �, portanto, � inerentemente é uma concentração média do 

gás-traço ao longo do percurso de observação. 

A secção de choque de absorção (����) é uma característica única 

de cada espécie química, como sua impressão digital. Em laboratório, é possí-

vel medir ���� para uma determinada faixa de �, pois todas as demais variáveis 

da equaçãosão conhecidas, restando apenas identificar o próprio ����. 
Em outras palavras, a concentração do gás, a distância percorrida 

pela emissão e as intensidades emitida e recebida serão conhecidas. Natural-

mente se usa outro método de análise gasosa para acompanhar a concentra-

ção, uma vez que este é um processo de ‘calibração’ de DOAS, logo é preciso 

usar-se de um ‘fiel’, sendo melhor o uso de outro equipamento para este fim. 

Para análises teóricas e mesmo análises práticas, comparando-se 

medições em tempos e/ou lugares diferentes, pode-seusar uma base de dados 

on-line disponível pelo Instituto de Química Max-Planck. Os gases-traço estão 

num repositório aberto à comunidade científica (KELLER-RUDEK et al., 2013; 
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Id. 2015). Isto serámais bem abordado e ilustrado na apresentação da se-

ção3.4 (Base de dados). 

A partir desta base de dados, naFigura 2-2, a seguir, tem-se ����pa-

ra os seguintes gases-traço: O3 (BASS; PAUR, 1985), NO2 (SCHNEIDER et al., 

1987), SO2 (VANDAELE et al., 1994) e HCHO (MELLER; MOORTGAT, 2000). 

 

Figura 2-2 - Secções de choque de absorção de alguns gases-traço. 

Dando seguimento na parte matemática, é trivial a partir daEq. 

2.2encontrar a concentração (�), pois se tem a seguinte relação: 

 � = log ���������� �� ⋅ ���� = !���� ⋅ ���� Eq. 2.4 

Com base nisto, define-sea densidade óptica (!���), dada por: 

 !��� = log "��������� # Eq. 2.5 

Verifica-se ainda que tanto o logaritmo natural quanto o decimal, a 

princípio, podem ser usados.Neste trabalho log �⋅� indicará logaritmo natural, 
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quando usado, para preservar sintonia comas referências bibliográficas do te-

ma(PLATT; STUTZ, 2008). 

Na seção seguinte, será dada continuidade na demonstração para a 

apresentação de DOAS. 
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2.2 DOAS - Princípio 

Dando continuidade na demonstração de DOAS, segue-se a partir 

da espectroscopia de absorção. 

Todo sinal pode ser decomposto em componentes ou partes, há in-

clusive transformações de domínio, como a transformada de Fourier, a wavelet, 

a de Laplace e a Z, que decompõem o sinal para outra representação, através 

de projeções. Também é possível realizar a decomposição sem mudança de 

domínio, como em análise de séries temporais, que a se observa a tendência e 

as oscilações, i.e., analisa-se o comportamento sazonal ao longo do ano e o 

comportamento rotineiro diário, e.g., observando-se vendas de um determinado 

comércio. 

A partir deste pensamento de análise de componentes de baixa 

frenquência (as tendências gerais) e as de alta frequência (os detalhes). Na 

literatura de DOAS, trata-se isto com outra nomenclatura, separa-se um sinal 

em baixas (‘lentas’) e altas (‘rápidas’)frequências. 

Apesar de ser mais comum encontrar os termos baixa e alta, na lite-

ratura de processamento digital de sinais, no que diz respeito à frequência do 

sinal, na literatura de DOAS, tem-se os termos lento e rápido, para as respecti-

vas frequências. Este princípio é a ideia por trás de DOAS.A seguir, tem-se 

essa separação para ����: 
 ���� = ����� + �′��� Eq. 2.6 

Onde ����� contém as variações ‘lentas’ (baixas frequências) e �′��� 

as ‘rápidas’ (altas frequências). É possível aplicar esta separação em �����e !���, conforme será apresentado para alcançar o formalismo matemático da 

técnica. 

Para esse processo de filtragem, o método mais usado na literatura 

de DOAS é uma ‘filtragem polinomial’, como é chamada. Trata-se de um ajuste 

polinomial aplicado nos dados medidos (com um polinômio de 5º a 9º grau), 

i.e., uma regressão linear, a fim de encontrar a componente ‘lenta’ (baixa fre-



31 
 

31 
 

quência) e basta subtrair do sinal original esta tendência, para ter-se a compo-

nente ‘rápida’ (alta frequência).A equação a seguir ilustra isto: 

 � ′��� = ���� − ����� = ���� − %&'����( = %)'����( Eq. 2.7 

Onde %&'⋅( indica uma filtragem passa-baixas, enquanto %)'⋅( indica 

uma passa-altas (Souza, 2007). Uma filtragem mais ‘direta’, através de filtros 

PA ou PB, traria mais benefícios, conforme discutido a frente. 

A seguir, a Figura 2-3ilustra esta separação realizada para ���� de 

SO2.Utilizou-se um polinômio de 5º grau - ajustado através de mínimos qua-

drados. Pode-se observar que o polinômio ajustado segue por dentro do sinal 

de origem e, após o desconto, tem-se o sinal original em torno da origem. 

 

Figura 2-3 - Separação de σ(λ) para SO2, a partir da medição de Vandaele et al. 
(1994), curva azul, σ0(λ) em vermelho e σ’(λ) em verde. 

A partir do uso das componentes de alta frequência (rápidas), é pos-

sível identificar as concentrações de gases-traço presentes na troposfera e na 

estratosfera (PLATT, 1994). 
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As componentes de baixa frequência são descartadas da análise e, 

com isto, descartam-se alguns efeitos como o espalhamento de Rayleigh e Mi-

e, pois estes são ‘lentos’, variam com �*+, , = 4para Rayleigh e , ∈ '1,2,3(para 

Mie, pois depende do diâmetro médio das partículas sólidas em suspensão 

(STUTZ; PLATT, 1996). 

A seguir, tem-se a decomposição para os 4 (quatro) gases utilizados 

no trabalho: O3 (BASS; PAUR, 1985), NO2 (SCHNEIDER et al., 1987), SO2 

(VANDAELE et al., 1994) e HCHO (MELLER; MOORTGAT, 2000). 

 

Figura 2-4 - Decomposição dos gases-traço usados no trabalho, detalhe do O3 no 
final da seção (Figura 2-5). 

Numa forma mais completa, a LLB pode ser expressa da seguinte 

forma: 
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���� = �����exp 3−� 45��6����6�6 + �78����*9�:;

+ �<��*+=>?@ 

Eq. 2.8 

ou 

 ���� = ����� exp 3−� 45��6����6�6 + A7��� + A<���?@ Eq. 2.9 

Em que o índice B indica o i-ésimo gás-traço em estudo; �:; é a con-

centração de moléculas de ar (2,4 · 1019 cm–3 a 20 °C e 1atm); �78����*9 e �<��*+ indicam a dependência de �nos desvanecimentos de Rayleigh e Mie, , 

varia de 1 a 3 dependendo do tamanho médio dos aerossóis dispersos no mei-

o; => indica o número de densidade média das partículas aerossóis. Uma ex-

plicação mais detalhada sobre estes desvanecimentos pode ser encontrada em 

Platt e Stutz (2008). 

Já na Eq. 2.9, as extinções de Rayleigh e Mie estão simplificadas 

por A7��� e A<���, respectivamente. Por exemplo, em 300 nm, tem-se valores 

típicos de 1,3 · 10–6 cm–1 e 1-10 · 10–6 cm–1, respectivamente (PLATT, 1999). 

Combinando-seas Eq. 2.6 e Eq. 2.9, tem-se o seguinte: 

���� = ����� exp 3−� 5C�6′����6D6 @EFFFFFFGFFFFFFHIJKLMN+K+O6:P
exp 3−� 45��6�����6�6 + A7��� + A<���?@EFFFFFFFFFFFFGFFFFFFFFFFFFHQJKLMN+K+O6:P

 Eq. 
2.10 

Deste modo, na 1ª exponencial estáa variação rápida e na 2ª a lenta, 

logo, é possível definir ��′ ��� conforme segue: 

 ��′ ��� = �����exp 3−� 45��6�����6�6 + A7��� + A<���?@ Eq. 2.11 

Note-se que ��′ ��� não siginifica a derivida 1ª de �����, trata-se ape-

nas de outra variável usada no processo de dedução. Por questões de harmo-

nia com a literatura de DOAS, optou-se por seguir com esta nomenclatura. 

Também não significa tratar-se de diferenciais o uso da notação para a seção 
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de choque e a densidade óptica (definida na sequência), apenas no sentido de 

se tratar de uma ‘diferença’, daí o nome da técnica. 

Substituindo a Eq. 2.11 na Eq. 2.10 eaplicando-se uma definição a-

náloga a densidade óptica(Eq. 2.5), define-se a densidade óptica diferencial C!′���D, conforme segue: 

 ���� = �′���� exp 3−� 5C�6′����6D6 @ Eq. 2.12 

 !′��� = log "��′ ������� # = � 5C�6′����6D6  Eq. 2.13 

A partir da Eq. 2.13 é possível extrair as concentrações dos gases-

traço, pois cada um desses possui uma forma de onda única, como apresenta-

do na Figura 2-3. Além disto, nem toda espécie pode ser observada em qual-

quer �, é preciso que haja uma intensidade mínima capaz de ser percebida 

pelos equipamentos. DOAS possui uma sensibilidade de até !′ = 10*9 aproxi-

madamente e isto permitiu a medição de concentrações de certas espécies 

pela primeira vez (STUTZ; PLATT, 1996). 

Para melhor visualização do início do sinal do O3 (Ozônio) decom-

posto, segue outro gráfico ampliado: 
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Figura 2-5 - Detalhe da decomposição do O3, referente aos sinais presentes na Figu-
ra 2-4. 

Ainda vale observar que é possível aumentar a distância para me-

lhorar a sensibilidade, contudo há algumas limitações no aumento da distância, 

como a intensidade da fonte. A forma mais simples de DOAS, o DOAS ativo – 

fonte própria, é capaz de alcançar distâncias de 10-20 km, contudo, o DOAS 

passivo – faz uso de fonte luminosa natural, solar ou ‘lunar’ – consegue 1000 

km (PLATT; STUTZ, 2008). 
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3 MÉTODOS EMPREGADOS 

Na solução do problema definido por DOAS, a identificação da con-

centração de gases-traços de interesse, é possível utilizar diversos métodos, 

como apresentado na seção 1.4(Revisão bibliográfica). 

Contudo, tem-se o DOAS ‘clássico’, conforme proposto inicialmente, 

que usa a técnica dos mínimos quadrados para identificação da concentração. 

Matematimaticamente se trata de um excelente método, pois minimiza o erro 

de estimativa. Mesmo assim, outras técnicas podem ser usadas para reforçar e 

ajudar os mínimos quadrados a alcançar resultados ainda melhores, como já 

apresentados em outros trabalhos. 

Esta seção apresenta a técnica deMínimos Quadrados na seção 3.1 

e a Transformada Wavelet na seção 3.2. Na sequência, abordaram-se alguns 

aspectos pertinentes às simulações e aos experimentos práticos, na seção 3.3 

e suas subseções, conforme apresentado pela literatura. 

Já na seção 3.4, apresenta-se o repositório usado nas simulações 

computacionais deste trabalho e, na 3.5, os parâmetros usados são descritos, 

assim como as métricas de erro utilizadas. 
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3.1 Mínimos Quadrados 

A Eq. 2.13 é válida paravários gases-traço e para definir as concen-

trações de , espécies, necessita-se de pelo menos , medições em � distintos, 

logo, tem-se o seguinte sistema , × ,: 

TUV
UW !′��I� = � ⋅ X�I ⋅ �I′ ��I� + ⋯ +�6 ⋅ �6′��I� + ⋯ + �+ ⋅ �+′ ��I�Z⋮!′C�\D = � ⋅ X�I ⋅ �I′ C�\D + ⋯ +�6 ⋅ �6′C�\D + ⋯ + �+ ⋅ �+′ C�\DZ⋮!′��+� = � ⋅ X�I ⋅ �I′ ��+� + ⋯ +�6 ⋅ �6′��+� + ⋯ + �+ ⋅ �+′ ��+�Z

] Eq. 3.1 

Deste modo, para uma matriz de coeficientesX�6′C�\DZ\6 não singular, 

o sistema admitirá uma solução única.�é uma constante nas medições, por isto 

pode ser separado, há apenas varredura em �, i.e., mede-se a energia para 

diversos � diferentes. 

Há algumas considerações que precisam ser feitas: as concentra-

ções dos gases-traço são constantes durante o período de medição, i.e., ela é 

considerada constante no tempo; o erro encontrado possui média zero, variân-

cia constante e distribuição normal; e o erro observado é descorrelacionado, 

i.e., o erro de uma observação não tem correlação com o erro de outra obser-

vação (WOLBERG, 2005). 

Contudo, apesar de não explicitada no equacionamento apresenta-

do, há formas de ruído inerentes à medição e ao processo. Logo, se o resulta-

do for obtido com um número ‘mínimo’ de amostras, estará mais susceptível 

aos efeitos provocados por ruídos. 

Com o ‘excesso’ de dados, é possível extrair informações mais pre-

cisas de forma analítica mediante o método de mínimos quadrados, pois há 

uma tendência de os valores observados distribuirem-se em torno dos dados 

reais, seguindo uma distribuição normal. Isto assume que o ruído contaminante 

é descorrelacionado e normal (WOLBERG, 2005). 

Em virtude disso, esta foi a técnica proposta inicialmente para a eta-

pa de processamento de dados de DOAS (PLATT; PERNER, 1983).Deste mo-

do, o sistema apresentado naEq. 3.1, torna-se: 
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TUV
UW !′��I� = � ⋅ X�I ⋅ �I′ ��I� + ⋯ +�6 ⋅ �6′��I� + ⋯ + �+ ⋅ �+′ ��I�Z⋮!′C�\D = � ⋅ X�I ⋅ �I′ C�\D + ⋯ +�6 ⋅ �6′C�\D + ⋯ + �+ ⋅ �+′ C�\DZ⋮!′��^� = � ⋅ X�I ⋅ �I′ ��^� + ⋯ +�6 ⋅ �6′��+� + ⋯ + �+ ⋅ �+′ ��^�Z

] Eq. 3.2 

Onde _ > ,. 

Como os equipamentos usados são capazes de trabalhar com uma 

resolução bastante pequena, i.e., com espaçamento entre os comprimentos de 

onda observados bem pequeno, é possível ter uma massa de dados bem signi-

ficativa na faixa de interesse, ajudando a regressão. Já no método de análi-

se,tipicamente costuma-se identificar concentrações de 2 a 10 espécies absor-

vedoras, i.e., gases-traço (PLATT, 1994). 

Organizando a Eq. 3.2 em forma matricial, tem-se: 

 a �I′ ��I� ⋯ �+′ ��I�⋮ ⋱ ⋮�I′ ��^� ⋯ �+′ ��^�c 4�I⋮�+? = 1� 4 !′��I�⋮!′��^�? ↔ ef = g Eq. 3.3 

Portanto, a solução de mínimos quadrados é dada por: 

 f = �ehe�*Iehg = eig Eq. 3.4 

Em que f é o vetor de constantes (a determinar); e é a matriz de 

coeficientes medidos em laboratório, eié matrixpseudo-inversa de e; e g é o 

vetor de medições, registrado pelo equipamento DOAS e processado num 

computador. 

É possível demonstrar a expressão da Eq. 3.4, através da minimiza-

ção de um funcional para o sistema apresentado na Eq. 3.3, é fácil de ver que 

se trata do resíduo de aproximação. A seguir, tem-se um exemplo de funcional 

possível, como a norma euclidiana do erro de aproximação,j�f�,e seu respec-

tivo mínimo,j�f∗�: 

 j�f� = �ef − g�h�ef − g� Eq. 3.5 

 j�f� = ghg − ghef − fhehg + fhehef Eq. 3.6 
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lj�f�lf = −2ehg + 2ehef∗ = 0 Eq. 3.7 

 ehef∗ = ehg Eq. 3.8 

 f∗ = �ehe�*Iehg = eig Eq. 3.9 

 j�f∗� = gh�� − eei�g Eq. 3.10 

DOAS‘clássico’ utiliza-sedeste método matemático para encontrar as 

concentrações. Posteriormente, se conseguiu determinar a confiança de cada 

concentração encontrada (STUTZ; PLATT, 1996), aplicável quando o método 

usado para encontrá-lasera o método dos mínimos quadrados. 

Conforme houve o desenvolvimento das ferramentas computacio-

nais, novas abordagens foram aplicadas a DOAS, como já apresentado na se-

ção 1.4Revisão bibliográfica. 
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3.2 Transformada Wavelet 

3.2.1 Breve apresentação histórica 

A Transformada Wavelet (do inglês, wavelettransform - WT) tem ori-

gem na busca por soluções para algumas limitações na análise espectral atra-

vés da Transformada de Fourier (do inglês, Fouriertransform - FT). 

Uma destas principais limitações é permitir uma melhor visualização 

das componentes de baixa e alta frequência no sinal, pois o espectro no domí-

nio da frequência com a FT traz informação sobre todo o sinal. 

Outra diz respeito à filtragem, pois a filtragem afeta componentes de 

frequência e estas impactam no sinal todo, deste modo, não há como filtrar ruí-

dos que se manifestem em partes do sinal, ou com forma definida, já que um 

sinal filtradoterá todas suas componentes de ‘rejeitas’ afetas (MALLAT, 1989; 

Id. 2008). 

A fim de melhorar a visualização das componentes, um importante 

passo foi dado antes de alcançar a WT, quando Gabor (1946) propos usar a FT 

localmente. Isto seria regulado através de um filtro passa-faixa (uma janela) 

deslizante no tempo ou espaço, que permitiria apenas uma análise local, daí 

surgiu a WFT (do inglês, Windowed Fourier Transform). 

Contudo, isto ainda não era satisfatório, pois com uma janela muito 

pequena para observar altas frequências, perdia-se dados de baixa frequência 

do sinal e vice-versa. Ainda faltava um ponto de equilíbrio que conciliasse estes 

fatores para uma análise mais completa. 

Para superar isto, desenvolveu-se o uso de formas de onda caracte-

rísticas capazes de decompor um sinal de interesse, caso se desejasse obser-

var frequências maiores, bastaria decompor a decomposição. Com isto, o es-

pectro seria bidimensional, pois haveria o posicionamento, com base no sinal 

de origem; e a resolução da análise. Este espectro é um mapa de coeficientes. 

Isto seria feito usando formas escaladas e deslocadas da onda ca-

racterísticadescrita. Daí, o termo ‘wavelets’ (‘ondaleta’), pois o sinal poderia ser 
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decomposto por diversos pequenos sinais de suporte finito defasados no tempo 

ou espaço (HAAR, 1910). 

A este sinal característico primário chama-se wavelet mãe e os de-

mais decorrentes deles, por dilatação (mudança de resolução) ou deslocamen-

to, são chamados de wavelets filhas. 

A partirdo formalismo apresentado por Mallat (1989), vários pesqui-

sadores passaram a estudar o tema. Pouco antes, Daubechies (1988) formulou 

um conjunto de wavelets, bastante usado, chamado de família wavelet de Dau-

bechies. A WT Haar também é conhecida como ‘db1’ ou ‘D2’, por ser a primeira 

wavelet da família wavelet de Daubechies, apesar do 2 (dois) em D2. 

 

3.2.2 Formalização da transformada wavelet 

A WT precisa atender a requisitos como as condições de regularida-

de: sua integral em seu suporte deve ser nula; seu suporte deve ser finito; e 

sua base deve ser ortonormal. 

Pelo menos ortogonal, pois a normalidadeé feita por autores na e-

nergia (mais comum) e outros na amplitude. Conforme seguem matematica-

mente, as propriedades descritas: 

 � m�n��no
*o = 0 Eq. 3.11 

 � |m�n�|Q�no
*o < �, � ∈ ℕ Eq. 3.12 

Para esta forma de onda (wavelet) ser capaz de analisar um sinal 

em várias resoluções (observando altas e baixas frequências), é preciso esca-

lar a wavelet (mudança em amplitude), dilatá-la (mudança em escala espacial, 

estendendo-a ou comprimindo-a) e deslocá-la (posição no espaço), de modo 

que ela possa varrer trechos do sinal sem perder suas propriedades. 

A seguir, tem-se a transformação de domínio, com uso de uma wa-

velet genérica m�n�: 
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 st�u, v� = � t�n� 1√v m∗ xn − uv y �no
*o  Eq. 3.13 

 mu,v�n� = 1√v m∗ xn − uv y Eq. 3.14 

 st�u, v� = � t�n�mz,{∗ �n��no
*o = 〈t�n�, mz,{∗ �n�〉 Eq. 3.15 

Em que 〈 . , . 〉indica o produto interno entre as funções; * indica o 

conjugado da função; mz,{�n� são as wavelets filhas, enquandomI,��n�é a mãe; 

o termo 1 √v⁄ é apenas para normalizar a energia da wavelet, para normalizar 

apenas a amplitude, usa-se 1 v⁄ ; e st�u, v�é a transformada wavelet de t�n�, 

i.e., o conjunto de coeficientes que representam a projeção de t�n� sobre as 

funções de base mz,{�n�. 

Para restaurar o sinal, é preciso utilizar a transformada inversa, para 

tal, é preciso definir a FT (��ω�) da função m�n�, conforme segue: 

 ��ω� = � m�n��−B�n�n∞
−∞  Eq. 3.16 

A partir disto, defini-se a transformada waveletinversa como segue: 

 t�n� = 1�� � � 1vQ st�u, v�mz,{�n��u�vo
*o

o
�  Eq. 3.17 

Em que ��é definido como: 

 �� = � |��ω�|2|�| ��∞
0 < +∞ Eq. 3.18 

Deste modo, tem-se a condição de admissibilidade, pois ��deve ser 

finito e positivo. Contudo, isto assume que serão usadas infinitas dilatações, 

desde um infinitésimo, até o suporte completo de t�n�. Daí surge o ‘comple-

mento’ da função wavelet.  

Este complemento, ou ‘par’, da waveleté a função de escala, res-

ponsável por resgatar justamente o complemento de informação, sem necessi-
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tar o uso de todos os suportes possíveis para a função wavelet. Isto pode ser 

visto como as componentes de baixa frequência. 

Este complemento de função será necessário, pois não se decom-

põe em infinitas escalas na prática, logo de v�em diante, será preciso repre-

sentar o complemento do sinal. A função de escala pode ser vista como a res-

posta ao impulso de um filtro passa-baixas (Mallat, 2008), como segue: 

 �v�n� = 1√v � xnvy Eq. 3.19 

A partir disto, a reconstrução do sinal é feita a partir da seguinte ex-

pressão: 

t�n� = 1�� � st�u, v�mz,{�n� �vvQ
{�

� + 1��v� 〈s�u, v��, 1�v� �{� xn − uv� y〉 Eq. 3.20 

 

3.2.3 Transformada wavelet discreta (DWT) 

Até então o formalismo matemático apresentado trata da transfor-

mada contínua, na sequência, será abordada a transformada discreta (DWT). 

Seja uma função t�,�, definida num espaço de [ 0 ; 1 ], amostrada 

em intervalos de =*I, logo sua transformada wavelet só pode ser calculada em 

escalas entre =*I<v< 1, para ssubmúltiplo de 2, neste caso. 

Seja m�n� uma wavelet, definida num suporte menor que t�,�. Sua 

transformada discreta será dada por: 

 m��,� = 1��� m � ,��� Eq. 3.21 

E a transformada wavelet discreta (DWT) nada mais é que a convo-

lução entre eles, conforme segue: 

 stX,, ��Z = 5 t�,�m�∗�_ − ,�=−1
_=0 = t ⊛ m� ��,� Eq. 3.22 



44 
 

44 
 

Analogamente, a função escala é definida como: 

 ���,� = 1√�\ � � ,��� Eq. 3.23 

Juntamente com seu filtropassa-baixas: 

 �tX,, ��Z = 5 t�,���∗�_ − ,�=−1
_=0 = t ⊛ �� ��,� Eq. 3.24 

E para a reconstrução do sinal, tem-se o seguinte: 

t�,� ≈ logK ��� 5 1�� stX,, �\Z ⊛ m\∗�,��
\�� + 1���\ �tX,, �\Z ⊛ �\�,� Eq. 3.25 

Com as funções de escala (�\�,�) e wavelet (m\�,�), realizam-se de-

composições passa-alta (PA) e passa-baixa (PB), assemelhando-se a um filtro 

em quadratura. 

A partir desta visão, pode-se pensar na decomposição wavelet como 

um banco de filtros. Além disto, é possível observar a possibilidade de uma 

análise em multi-resolução (MRA). 

Neste processo, define-se o nível da wavelet, i.e., o grau de ‘especi-

alização’ desta. Com base em uma wavelet ‘mãe’ é possível aplicá-la em par-

tes do sinal de interesse, de modo a cada wavelet ‘filha’ contemplar um seg-

mento do sinal. Diz-se que a wavelet mãe é de nível 0, caso seu suporte seja o 

mesmo do sinal de interesse. Verifica-se uma estrutura em ‘pirâmide’ com a 

MRA (DURMAZ, 2007). A imagem a seguir ilustra a MRA: 

 

Figura 3-1 - Segementação do sinal através de pares filtros PA (wavelet) e PB (esca-
la). 



 

 

Uma ‘consequência’ do aumento do nível é uma compressão de d

dos, pois a cada nível realiza

por um caminho’, conforme ilustrado a seguir:

Figura 3-2 - Representação da distribuição do sinal filtrado (sup.) nos sinais de nível 

No processo de reconstrução do sinal, ele é completado a cada nível 

que passa. Isto torna a WT bastante útil em compressão de dados, apesar de 

não ser o foco deste trabalho.

As subdivisões podem ser feitas em potências de base 2, por isto é 

interessante que o sinal de interesse 

com 2� pontos, assim permitindo uma decomposição até nível 

Com esta decomposição, é possível filtrar o ruído de forma sistem

tica, preservando características do sinal de origem. 

supressão de pequenos coeficientes de detalhe (

ruído é branco, logo estará presente em todo o espectro.

 

3.2.4 Filtragem de ruído e limiarização

Deste modo, 

(hard) para reduzir tais coeficientes e por consequência 

CHAN, 1999). A seguir, 

e suave (Eq. 3.27): 

 

Uma ‘consequência’ do aumento do nível é uma compressão de d

dos, pois a cada nível realiza-se uma ‘separação’ do sinal, cada metade 

, conforme ilustrado a seguir: 

Representação da distribuição do sinal filtrado (sup.) nos sinais de nível 
inferior (abaixo). 

processo de reconstrução do sinal, ele é completado a cada nível 

que passa. Isto torna a WT bastante útil em compressão de dados, apesar de 

não ser o foco deste trabalho. 

As subdivisões podem ser feitas em potências de base 2, por isto é 

o sinal de interesse esteja possua um suporte múltiplo de 2, 

permitindo uma decomposição até nível =.

Com esta decomposição, é possível filtrar o ruído de forma sistem

tica, preservando características do sinal de origem. Isto ocorre

supressão de pequenos coeficientes de detalhe (st), pois se considera que o 

ruído é branco, logo estará presente em todo o espectro. 

Filtragem de ruído e limiarização  

Deste modo, aplica-se um limiar (threshold) suave (soft

tais coeficientes e por consequência o ruído (

, 1999). A seguir, têm-se as equações para a decisão abrupta (

� � �� |�| � �
0 |�| q �] 

45 

45 

Uma ‘consequência’ do aumento do nível é uma compressão de da-

nal, cada metade ‘segue 

 

Representação da distribuição do sinal filtrado (sup.) nos sinais de nível 

processo de reconstrução do sinal, ele é completado a cada nível 

que passa. Isto torna a WT bastante útil em compressão de dados, apesar de 

As subdivisões podem ser feitas em potências de base 2, por isto é 

um suporte múltiplo de 2, 

. 

Com esta decomposição, é possível filtrar o ruído de forma sistemá-

Isto ocorre através de da 

), pois se considera que o 

soft) ou abrupto 

o ruído (GOSWAMI; 

decisão abrupta (Eq. 3.26) 

Eq. 3.26 
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 � = �v�,���t�|�| − �� |�| ≥ �0 |�| < �] Eq. 3.27 

A função t��� é uma função linear e � é o limiar a ser escolhido. 

Quanto à discussão do limiar, existem algumas possibilidades que 

podem ser tratadas, inclusive isto por si só, já poderia ser um tema de trabalho, 

na continuidade deste. 

O ponto chave da escolha do limiar diz repeito à conciliação entre 

atenuar o máximo de coeficientes de ruído o possível e atenuar o mínimo de 

coeficientes do sinal o possível. Se isto é alcançado, expurga-se totalmente o 

ruído. Na prática, é preciso sacrificar informação menos relevante do sinal, pa-

ra eliminar mais ruído. 

Quando se considera um conjunto de =  variáveis aleatórias inde-

pendentes, gaussianas e com desvio-padrão igual a �. É possível mostrar que 

a máxima amplitude do ruído, tem uma probabilidade muito grande de estar 

abaixo do seguinte limiar: 

 � = ��2 log = Eq. 3.28 

Onde � é o desvio-padrão do ruído e = é o tamanho do sinal. 

Este limiar foi proposto por Donoho (1995) e é bastante conservador, 

pois se está ‘nivelando por cima’. Ele não é ótimo no sentido de ser o menor 

limiar possível, mas é ótimo no sentido de buscar conciliar a balança com pou-

co risco. 

É possível encontrar outro limiar que seja menor, ou seja, busque 

preservar mais ainda o sinal original, e não possua um aumento no risco asso-

ciado à não eliminação de ruídos (Mallat, 2008). 

Infelizmente, a literatura de DOAS que faz uso da DWT não é muito 

clara, quanto à explicaçãodo motivo da escolha da wavelet, quando há menção 

sobre qual foi utilizada. Há trabalhos com a db9, para calibração de medidor 

(ZHANG, 2011); e a Coiflet2 em extração de ruído (POSTALCIOGLU, 2005). 

Em geral, usada para redução de ruído e incertezas.  
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3.3 Aspectos de simulação e de casos reais 

O escopo deste trabalho é atuar apenas na interpretação do sinal 

medido com as correções e ajustes necessários, a fim de obter concentrações 

estimadas condizentes com os valores reais. Há diversos aspectos que devem 

ser levados em conta numa situação mais ‘completa’, i.e., numa situação real 

onde a partir da medição atmosférica, buscam-se as concentrações. 

Stutz e Platt (1996) e Platt e Stutz (2008) abordam estes aspectos 

em maiores detalhes, além de soluções possíveis. A seguir, serão abordados 

os aspectos de desalinhamento de sinais, de unidades utilizadas e suas con-

versões, de decomposição de ���� e de reamostragem de �′���. 
 

3.3.1 Desalinhamento de sinais 

Uma análise que não será feita diz respeito à um possível desali-

nhamento espectral entre os sinais de referência (gases-traço a serem monito-

rados) e o espectro medido (contendo os gases de interesse, dentre outros). 

Com este problema, tem-se um defasamento entre os sinais compa-

rados, assim sendo há prejuízo em usar apenas a etapa de regressão. Uma 

solução para isto é ‘movimentar’ os sinais base de referência, defasando-os em 

busca do menor erro da regressão. Desta forma, busca-se um ‘melhor encaixe’ 

entre os sinais (mistura medida e sinais de referência). 

Conforme o estudo realizado pelos autores, apesar de pequeno, es-

te desalinhamento (defasagem) entre os sinais ser relativamente pequeno, já é 

o suficiente para gerar prejuízos nos resultados, tornando-se útil ao resultado 

global da análise (STUTZ; PLATT, 1996; PLATT; STUTZ, 2008). 

A partir disto, é possível usar algum método de busca para tratar do 

alinhamento, tomando como referência o resultado da regressão. Uma propos-

ta dos autores é o uso de técnicas de otimização não linear, como o algoritmo 

de Levenberg-Marquardt, dada sua flexibilidade, associada à etapa de regres-

são. 
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Basicamente, o algoritmo de busca moverá os espectros aos pou-

cos, realizando a etapa linear (mínimos quadrados) dentro de cada passo da 

busca (iteração não linear). Como critério de busca, usa-se o resíduo da re-

gressão. 

 

3.3.2 Unidades utilizadas e suas conversões 

Outro problema comum encontrado em casos reais na química da 

atmosfera são as unidades da análise usadas e suas conversões. O número de 

densidade ���é dado em moléculas / cm³, mas é possível realizar conversões 

para g/cm³, ou em proporções de mistura, unidades adimensionais comumente 

usadas como ppm, ppb e ppt que significam partes por milhão, por bilhão e por 

trilhão, respectivamente, enquanto ainda é possível expressar também em 

densidade de coluna dado em molécula/cm. 

A seguir,têm-se algumas relações de conversão entre estas unida-

des: 

 �^ = �+ ⋅ �6=>  Eq. 3.29 

A Eq. 3.29 converte número de densidade �+ (moléc./cm³) em con-

centração de massa �^  (g/cm³). Onde=> = 6,0221420 × 10Q�  moléc./mol é a 

constante de Avogrado; e �6 é a massa molar da espécie B convertida. 

 �� = �+ ��=> ↔ �+ = �� =>��  Eq. 3.30 

A Eq. 3.30 converte número de densidade �+ (moléc./cm³) em pro-

porção de mistura por volume �� (adimensional). Onde��é o volume molar que 

depende da temperatura (medida em Kelvin - K) e da pressão (medida em 

Pascal - Pa), em condições padrão (�� = 101325 Pa e � = 273,15 K), tem-se �� = 22414 cm³. 

Para condições mais gerais, é possível utilizar a seguinte relação: 
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 �� = �+ 1=>
�� ���� �� = �+ 1=>

��� = �^ 1�6
���  Eq. 3.31 

Em que � = 8,315 J/mol·K é a constante universal dos gases. 

Deste modo, um gás com concentração �� de 1 ppb,  i.e., 10–12, a-

presenta um número de densidade �+ de 2,687 · 107 moléculas/cm³ (em condi-

ções padrão), enquanto na mesma pressão e a uma temperatura de 293,15 K 

(20 °C), o número de densidade �+ será 2,503 × 107 moléculas/cm³. 

A densidade de coluna (moléculas/cm) depende da distância � en-

volvida, pois é o produto entre �+ e �. 

 

3.3.3 Decomposição de ���� 

No processo de decomposição de sinais (����) em suas componen-

tes de baixa e alta frequência, respectivamente, apresentou-se uma aborda-

gem através de regressão polinomial, contudo apesar de ainda visto em alguns 

trabalhos, é uma prática em desuso. 

Isto se deve ao fato de não haver garantia de se aplicar um trata-

mento igual à todos os sinais, como uma filtragem (por exemplo, passa-baixas, 

passa-altas, passa-faixa ou rejeita-faixa), seja no domínio do tempo ou na fre-

quência, iria conseguir alcançar (PLATT; STUTZ, 2008). 

Para ilustrar este tratamento ‘desigual’ que a filtragem polinomial 

traz, basta considerarmos um intervalo de comprimento de onda diferente. 

Consideremos um intervalor menor e contido no intervalo original, o conjunto 

de dados a serem interpolados será outro, possivelmente resultando numa cur-

va diferente (coeficientes diferentes), uma vez que se busca o polinômio de 

melhor encaixe à massa de dados em estudo. 

Em contra partida, se for utilizado um filtro ℎ��� para filtrar o sinal de 

origem e decompô-lo em suas componentes de alta e baixa frequência, será 

indiferente a escolha do intervalo de comprimento de onda utilizado, pois cada 
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ponto do sinal filtrado será proveniente de uma combinação da vizinhança, de-

finida por ℎ���. 

Assim sendo, apenas os pontos marginais do intervalo de estudo te-

rão alguma distorção mínima, quando comparados aos respectivos pontos do 

sinal filtrado no intervalo original (maior), enquanto que os demais pontos no 

intervalo reduzido serão idênticos ao do intervalo original. 

 

3.3.4 Reamostragem de �′��� 

Outro aspecto importante que deve ser considerado é a reamostra-

gem dos dados (�′���), para alinhamento de amostras medidas com diferentes 

resoluções e em intervalos diferentes. 

Em trabalhos onde medições distintas são usadas, é preciso levar is-

to em consideração, pois apenas em um mesmo ‘referencial’, i.e., sinais com o 

mesmo suporte, que é possível realizar operações entre eles, para montar as 

misturas a serem estudas e comparar o desempenho das técnicas. 

No banco de dados do Instituto de Química Max-Planck (KELLER-

RUDEK et al., 2013; Id. 2015), apresentado na seçãoseguinte, encontram-se à 

disposição da comunidade científica diversas medições realizadas com resolu-

ções e intervalos diferentes, logo é preciso trabalhar nestes sinais, reamostran-

do-os num mesmo suporte para estudo, permitindo a realizaçãodos experimen-

tos desejados. 

Stutz e Platt (1996) discutem o processo de reamostragem. O gran-

de problema é qual deve ser o valor do sinal na posição do suporte novo, 

quando o sinal não é definido naquele ponto. 

Por exemplo, suponhamos um sinal definido para �I = {1; 2; 3; 4; 5} 

e o novo suporte seja �Q = {1,5; 2,5; 3,5; 4,5}. Possivelmente não seria próprio 

apenas considerar a média da vizinhança ( �Q�,� = C�I�,� + �I�, + 1�D 2⁄  ), 

pois algumas tendências do sinal poderiam estar sendo desprezada de alguma 

forma. 
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É possível buscar técnicas mais precisas que uma simples média, 

além do mais, quando o suporte novo não estiver no meio do suporte anterior, 

como no exemplo apresentado, a média já não seria uma abordagem razoável, 

mesmo sendo ponderada. 

Para tratar este problema, Stutz e Platt (1996) sugerem interpolar os 

dados através de spline cúbica, redefinindo o sinal no novo suporte, i.e., rea-

mostrando com base num sinal ‘contínuo’ definido a partir da spline cúbica, que 

leva em consideração as tendências do sinal original, permitindo uma reamos-

tragem mais fiel com baixíssima distorção. 

Este procedimento preserva a essência da curva original, podendo 

ser visto como uma pré-filtragem de ruído de medição, logo será a forma utili-

zada para levar os espectros estudados para um mesmo referencial, i.e. para 

um mesmo suporte. 

Na seção seguinte, isto será mais bem ilustrado através daFigura 

3-4. 
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3.4 Base de dados 

Felizmente, mesmo sem dispor de instrumentos de medição DOAS, 

é possível desenvolver trabalhos e fazer contribuições na área, pois há um 

banco de dados on-line com diversas medições já realizadas e devidamente 

catalogadas (KELLER-RUDEK et al.,2013; Id. 2015). Trata-se de um catálogo 

on-line do Instituto de Química Max-Planck. 

Neste é possível encontrar ���� para diversas espécies químicas, 

tanto referente a compostos orgânicos como inorgânicos, contando com 5974 

arquivos com secções de choque (����) referentes a 994 espécies químicas 

(KELLER-RUDEK et al., 2013; Id. 2015). 

No acervo também há representação gráfica dos dados (2620), para 

fins de visualização e comparação de uma medição para outra da mesma es-

pécie química na mesma banda. A seguir, tem-se o gráfico, retirado deste re-

positório, que contém os dados de SO2 utilizados na Figura 2-2 e na Figura 2-3 

de Vandaeleet al (1994), além de outras medições: 

 

Figura 3-3 - Exemplo de gráfico presente na base de dados usada (KELLER-RUDEK 
et al., 2015). No eixo das abscissas tem-se o comprimento de onda em nm e no eixo 
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das ordenas a seção de choque de absorção em cm²/molécula. O título original do 
gráfico (abaixo do nome do eixo das abscissas) pode ser traduzido como “Seções de 

choque de absorção em baixa e média resolução de dióxido de enxofre (SO2) a 
temperatura ambiente (240 - 340 nm)”. 

Os arquivos contêm os pares ordenados (� ,����), contudo para rea-

lizar um estudo com várias espécies distintas, é preciso alinhar todos os dados 

para um mesmo referencial, i.e., todos os ���� a serem trabalhados, precisam 

estar associados ao mesmo vetor �. Assim, com o mesmo suporte, será possí-

vel produzir uma combinação linear dos sinais para simular a mistura de inte-

resse. 

Stutz e Platt (1996) apresentam uma forma de realizar essa mudan-

ça de base (reamostrando o sinal) com baixo prejuízo à sua forma de onda, 

trata-se de uma interpolação com spline cúbica para alcançar dados “contí-

nuos” amostrados na nova base � desejada. 

Na Figura 3-4 a seguir, têm-se sinais oriundos da base de dados an-

tes da reamostragem discutida (Figura 3-4 (a)) e após o ajuste para o suporte 

usado neste trabalho (Figura 3-4 (b)). Os gráficos foram gerados neste traba-

lho. 

 
(a)      (b) 

Figura 3-4 - Dados: (a) originais e (b) reamostrados. 
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3.5 Parâmetros de simulação 

Para aplicar essa reamostragem, optou-se por � com 512 elementos 

entre 287nm e 323nm, espaçados uniformemente. Para a simulação, utiliza-

ram-se as seguintes espécies químicas: O3 (BASS; PAUR, 1985), NO2 (SCH-

NEIDER et al., 1987), SO2 (VANDAELE et al., 1994) e HCHO (MELLER; MO-

ORTGAT, 2000), presentes naFigura 3-3. 

As principais características dos sinais são preservadas, conforme 

se percebe na Figura 3-4. Esta reamostragem tem efeito similar ao de um filtro 

retirando ruído de medição. Após a reamostragem, todos os sinais possuem o 

mesmo suporte, sendo possível combiná-los de forma a gerar misturas e simu-

lar atmosferas distintas. 

Em termos de transformada wavelet, utilizou-se de 1 (um) até 5 (cin-

co) níveis de decomposição; atenuação abrupta (hard-thresholding); e o limiar 

proposto por Donoho (1995), por ser um critério mais abrangente e geral. 

Quanto às famílias, usaram-se as seguintes transformadas: Daube-

chie (db1 até db10), Symlets (sym2 até sym8), Coiflets (coif1 até coif5), Biorto-

gonais e reversa (bior e rbio) e Meyer discreta (dmey). Totalizando 53 wavelets. 

Nos gráficos com os resultados, as wavelets são apresentadas no 

eixo das abcissas na seguinte ordem: db1, db2, db3, db4, db5, db6, db7, db8, 

db9, db10, sym2, sym3, sym4, sym5, sym6, sym7, sym8, coif1,coif2, coif3, 

coif4, coif5, bior1.1, bior1.3, bior1.5, bior2.2, bior2.4, bior2.6, bior2.8, bior3.1, 

bior3.3, bior3.5, bior3.7, bior3.9, bior4.4, bior5.5, bior6.8, rbio1.1, rbio1.3, rbi-

o1.5, rbio2.2, rbio2.4, rbio2.6, rbio2.8, rbio3.1, rbio3.3, rbio3.5, rbio3.7, rbio3.9, 

rbio4.4, rbio5.5, rbio6.8, dmey. Variando de 1 (db1) até 53 (dmey). 

Para a análise estatística dos experimentos, usou-se ruído branco 

com até 10 (dez) níveis de ruído distintos (desvio-padrão) para contaminar os 

sinais: 0,01; 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; e 1,25. 

Na definição do ruído branco, usou-se a energia do sinal de interes-

se e o ruído colocado aqui, deste modo, o ruído aplicado teria de 1% da ener-
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gia do sinal estudado até 125%. Com essa diversidade, buscou-se observar 

qual transformada era mais apropriada a cada nível, ou faixa de contaminação. 

A medida de erro (j) usada para avaliar o processo de filtragem foi 

definida como segue: 

 j = 5 �v¢�£� − v�£��Q¤IQ
¥�I  Eq. 3.32 

Onde vt é o sinal filtrado; v é o sinal orginal; £ é o índice do sinal; e j é a 

medida de erro que será avaliada ao longo do trabalho. 

Cada cenário (DWT, nível de decomposição, nível de ruído e sinal 

analisado) foi avaliado 1000 (mil) vezes e sua estatística do conjunto de jasso-

ciados a cada cenário analisada, através de descritores estatísticos, como as 

medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio-padrão e amplitu-

de - máximo e mínimo). 

Com o objetivo de atestar a eficiência do uso de wavelets para me-

lhorar os resultados de DOAS, organizou-se 3 (três) experimentos. Testes pre-

liminares (4.1 e 4.2) foram realizados, para verificar vantagens em usar a DWT, 

em amostras individuais (4.1) e em misturas (4.2). Já nos testes finais (4.3 e 

4.4), foi realizada a etapa de regressão (4.3), chegando-se às concentrações e 

confrontando com o esperado (4.4). 

Para os testes finais (4.3 e 4.4), compararam-se as concentrações 

obtidas através dos mínimos quadrados com as concentrações originais e a 

medida de erro tomada foi conforme segue: 

 j = ¦§N¨©6ªN − §N;6«6+:P§N;6«6+:P ¦ × 100% Eq. 3.33 

Outro ponto levado em conta no processo de compilação da massa 

de dados gerada foi a utilização de uma pontuação (score). Dessa forma, bus-

cou-se verificar as DWT que mais se destacavam em cada cenário (nível de 

decomposição e sinal de análise), considerando todos os erros analisados. 
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Essa abordagem foi usada nos testes preliminares (4.1 e 4.2), para 

compor tabelas que indicassem a frequência das melhores DWT, observando-

se apenas o erro médio das 1000 (mil) iterações por cenário (DWT, nível de 

decomposição, nível de ruído e sinal analisado). 
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4 RESULTADOS 

Durante o planejamento do trabalho, considerou-se um conjunto de 

3 experimentos a serem realizados, em busca de melhorias de DOAS com o 

uso de DWT. Nesta seção são apresentados os resultados destes expeimen-

tos, com breves comentários. 

O experimento I (4.1) consiste de uma remoção de ruído em sinais 

individuais de �′��� selecionados. A partir disto, estudou-se misturas com esses 

gases e a remoção de ruído neles, este foi o objetivo do experimento II (4.2). 

Estes experimentos foram considerados preliminares. 

O experimento final foi dividido em duas etapas, pois se trata da re-

moção de ruído com DWT, seguido de regressão linar (mínimos quadrados) e 

avaliação do desempenho apenas com uso da regressão linear. 

A primeira etapa do experimento III consiste na regressão linear (IIIa 

em 4.3), enquanto a segunda etapa, na comparação com pré-processamento 

usando-se DWT (IIIb em 4.4). 
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4.1 Experimento I - Análise individual dos espectro s 

O primeiro experimento tem por objetivo atestar a viabilidade do uso 

da transformada wavelet para remoção de ruído dos sinais presentes em DO-

AS, através da identificação de DWT que atinjam mais resultados bons que 

outras, indicando uma tendência de melhor desempenho. 

Cada sinal isolado original (�′���) foi normalizado com relação ao 

seu desvio-padrão, i.e., o desvio-padrão dos sinais usados ficou igual a1 (hum) 

e, pela própria natureza da filtragem polinomial, os sinais resultantes possuem 

média zero.Daí, contaminou-secada sinal com ruído branco, filtrou-se e compa-

rou-se ao seu sinal original. 

O indicador observado é a energia do erro, como indicado emEq. 

3.32. Com isso, é possível realizar uma análise dos resultados para classificar 

as melhores DWTem cada cenário/situação. 

Em busca de tratar a massa de dados produzida pelos experimentos 

e para conseguir consolidar o resultado,constitui-se um rankingcom as5 (cinco) 

melhores DWT para cada nível de ruído, nível de decomposição e gás-traço 

(i.e., cenário). 

A partir destes rankings, as DWT presentes no “Top 5” recebiam um 

score simples e igual a 1 (hum), ou seja, se de 10 (dez) cenários avaliados, em 

4 (quatro) a DWT db3 aparecesse no “Top 5”, ela teria um score de 4, indepen-

dente das posições de cada ocorrência no ranking. 

Este foi o procedimento utilizado neste e nos demais experimentos 

para tentar tratar a massa de dados produzida pelos experimentos, pois se 

produz uma quantidade bem significativa de informação. 

Como exemploeste primeiro experimento, uma vez que são 10 (dez) 

níveis de ruído, 5 (cinco) níveis de decomposição e 4 (quatro) gases-traço, 

tem-se 200 cenários nos quais cada uma das 53 DWT terá uma posição distin-

ta no rankingou ainda um desempenho distinto, alcançando um energia de erro 

maior ou menor, em decorrência dos 1000 (mil) testes  realizados. 
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Assim, chegou-se às tabelas apresentadas a seguir (Tabela 4-1, Ta-

bela 4-2, Tabela 4-3 e Tabela 4-4).Note-se que cada DWT pode ter no máximo 

10 (dez) ocorrências, conforme explicado anteriormente. Cada tabela apresen-

ta o ‘score’ de um gás-traço, nas linhas cada nível de decomposição e associa-

do a essas informações, a lista final com o score das DWT que apareceram em 

pelo menos um “Top 5”. 

Tabela 4-1 - Melhores wavelets para SO2 e por nível de decomposição da DWT. 

Nível  de 

decomp. 
DWT (vezes que esteve no top 5) 

1 
db7 (9) / db8 (9) / db9 (8) / sym4 (1) / sym5 (9) / sym6 (2) / sym8 (1) / bior2.4 

(2) / bior2.6 (1) / bior3.5 (1) / bior3.7 (1) / bior3.9 (1) / rbio1.3 (5) 

2 
db5 (10) / db8 (9) / sym6 (10) / bior3.7 (7) / bior5.5 (6) / bior6.8 (4) / rbio5.5 (1) 

/ rbio6.8 (2) / dmey (1) 

3 
db9 (3) / sym4 (2) / sym6 (10) / sym7 (1) / coif3 (3) / bior2.4 (8) / bior2.8 (4) / 

bior3.3 (2) / bior3.7 (7) / bior5.5 (7) / rbio5.5 (3) 

4 
sym4 (7) / sym6 (1) / coif5 (3) / bior2.4 (9) / bior3.3 (2) / bior3.7 (8) / bior3.9 (8) 

/ rbio4.4 (1) / rbio5.5 (10) / dmey (1) 

5 
sym4 (2) / bior2.4 (4) / bior2.6 (1) / bior2.8 (8) / bior3.3 (7) / bior3.7 (8) / bior3.9 

(8) / bior6.8 (1) / rbio5.5 (10) / dmey (1) 

 

Tabela 4-2 - Melhores wavelets para O3 e por nível de decomposição da DWT. 

Nível de 

decomp. 
DWT (vezes que esteve no top 5) 

1 
db2 (6) / db3 (8) / db8 (1) / db9 (9) / sym2 (4) / sym3 (8) / sym5 (1) / bior2.4 (1) 

/ bior2.6 (1) / bior3.5 (1) / bior3.7 (1) / bior3.9 (1) / rbio3.5 (5) / rbio5.5 (3) 

2 db7 (5) / db10 (10) / coif4 (3) / coif5 (10) / bior3.5 (5) / bior3.9 (7) / dmey (10) 

3 
db8 (10) / db10 (10) / sym6 (10) / sym8 (1) / coif4 (3) / bior3.7 (2) / bior3.9 (3) / 

bior4.4 (2) / bior5.5 (8) / dmey (1) 

4 
sym6 (10) / sym8 (8) / coif2 (1) / bior2.4 (9) / bior2.6 (3) / bior6.8 (1) / rbio4.4 

(8) / rbio5.5 (10) 

5 
db10 (2) / sym6 (10) / sym8 (7) / coif3 (3) / bior2.4 (8) / bior2.6 (3) / bior3.7 (5) 

/ bior3.9 (2) / rbio5.5 (10) 
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Tabela 4-3 - Melhores wavelets para NO2 e por nível de decomposição da DWT. 

Nível de 

decomp. 
DWT (vezes que esteve no top 5) 

1 

db2 (3) / db8 (2) / db9 (2) / sym2 (3) / sym5 (1) / bior2.4 (1) / bior2.6 (1) / bi-

or3.5 (1) / bior3.7 (1) / bior3.9 (1) / rbio2.2 (7) / rbio2.4 (5) / rbio2.6 (1) / rbio3.3 

(2) / rbio3.5 (5) / rbio3.7 (7) / rbio3.9 (7) 

2 

db2 (2) / db5 (2) / sym2 (1) / sym6 (1) / coif4 (1) / coif5 (1) / bior6.8 (1) / rbio2.4 

(8) / rbio2.6 (8) / rbio2.8 (5) / rbio3.5 (3) / rbio3.7 (7) / rbio3.9 (7) / rbio5.5 (1) / 

dmey (2) 

3 
db6 (1) / db8 (3) / db10 (9) / sym6 (1) / coif3 (2) / coif4 (3) / coif5 (2) / rbio2.6 

(8) / rbio2.8 (6) / rbio3.7 (6) / rbio3.9 (7) / dmey (2) 

4 
db2 (5) / db8 (10) / sym2 (3) / sym5 (3) / coif4 (5) / coif5 (9) / bior3.7 (3) / bi-

or3.9 (1) / rbio5.5 (1) / dmey (10) 

5 
db2 (6) / db8 (2) / sym2 (3) / sym6 (1) / coif4 (2) / bior2.4 (1) / bior3.5 (2) / bi-

or3.7 (8) / bior3.9 (8) / rbio5.5 (10) / dmey (7) 

 

Tabela 4-4 - Melhores wavelets para HCHO e por nível de decomposição da DWT. 

Nível de 

decomp. 
DWT (vezes que esteve no top 5) 

1 
db1 (2) / sym4 (5) / sym6 (2) / coif1 (9) / bior1.1 (1) / bior2.4 (10) / bior2.6 (7) / 

bior2.8 (5) / bior3.7 (1) / bior3.9 (1) / rbio2.2 (6) / rbio2.4 (1) 

2 
db7 (2) / db10 (9) / sym8 (7) / coif3 (1) / coif4 (10) / coif5 (10) / rbio5.5 

(1)/dmey (10) 

3 
db5 (7) / db7 (9) / db9 (10) / sym6 (2) / coif3 (1) / coif4 (1) / coif5 (10) / dmey 

(10) 

4 
db5 (1) / db10 (9) / sym5 (2) / sym7 (5) / coif3 (2) / coif4 (3) / bior3.3 (6) / bi-

or3.5 (7) / bior3.7 (7) / rbio5.5 (7) / dmey (1) 

5 
db10 (2) / sym5 (4) / coif3 (1) / bior2.6 (9) / bior2.8 (1) / bior3.3 (6) / bior3.5 (8) 

/ bior3.7 (8) / rbio5.5 (10) / dmey (1) 

 

Como dito anteriormente, as análises levaram em conta o valor do 

erro médio quadrático. Graficamente, o erro dos experimentos ficou conforme a 

Figura 4-1 indica a seguir: 
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Figura 4-1 - Análise para SO2, com nível 4. (Azul - valor médio, vermelho - mínimo, 
verde - máximo, as barras verticais em azul indicam o desvio-padrão). 

No eixo das abcissas estão as famílias wavelets com os erros asso-

ciados no eixo ordenado. 

O aspecto que mais chama a atenção, não é o destaque da melhor 

wavelet, mas sim da pior, pois há wavelets que apresentam um notório mal de-

sempenho no processo de filtragem. 

Não se considerou isso como aspecto negativo do estudo, pois isto 

aponta que não é qualquer wavelet que apresentará desempenho satisfatório. 

Portanto, mesmo não sendo muito conclusivo detectar um pequeno 

conjunto de melhores DWT para filtrar cada sinal, verificou-se um aspecto per-

tinente que é a não escolha de qualquer DWT para o procedimento. 

Como esta etapa buscava mais uma avaliação qualitativa que quan-

titativa, não se elencou um conjunto sugerido para cada sinal (gás-traço), de 
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modo a seguir nos experimentos seguintes apenas com o uso destas DWT, 

uma vez que elas eram as melhores para os �′��� base. 
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4.2 Experimento II - Análise dos espectros combinad os 

No segundo experimento, usaram-se dados apresentados no traba-

lho de Stutz e Platt (1996), para trabalhar com valores reais. Para combinar os 

gases, as concentrações e variações presentes na referência foram usadas, 

conforme segue: 

Tabela 4-5 - Concentrações de referência usadas. 

Gás-traço  Concentração média  (ppb)  Variação  (ppb)  

SO2 1.25 0.02 

O3 16.6 0.8 

NO2 4.6 0.6 

HCHO 2.0 0.3 

 

NaFigura 4-2 a seguir, tem-se a mistura de referência: 

 

Figura 4-2 - Mistura de referência, com base nos dados de Stutz e Platt (1996). 
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Com base nissa mistura de referência, outros 8 (oito) misturas foram 

confeccionadas, cada uma com uma das variações para mais ou para menos 

do valor médio, totalizando 9 (nove) misturas. 

Para este experimento, usou-se apenas 6 (seis) níveis de ruído: 

0,01;0,025;0,05;0,075;0,1; e0,25. 

Verificou-se que, para uma mesma contaminação, as análises da 

remoçãode ruído dos sinais (misturas) são muito próximas, i.e., essas varia-

ções não provocaram uma mudança forte o suficiente na forma de onda do si-

nal, para se observar divergência quanto à melhor DWT a desempenhar a fil-

tragem. 

Assim como no experimento I, apresentado no item 4.1, elaborou-se 

a Tabela 4-6 com as melhores DWT para cada nível de decomposição da mis-

tura de referência. Note-se que a pontuação máxima de cada DWT é 6 (seis), 

pois só há seis níveis de ruído para cada cenário. 

Tabela 4-6 - Melhores wavelets para a mistura de referência e por nível de 
decomposição da DWT. 

Nível  de 

decomp. 
DWT (vezes que esteve no top 5) 

1 db8 (6) / db9 (6) / db10 (1) / sym5 (6) / sym7 (1) / bior5.5 (5) / rbio5.5 (5) 

2 sym6 (6) / bior3.7 (6) / bior4.4 (6) / bior6.8 (6) / rbio6.8 (6) 

3 db9 (6) / sym6 (6) / bior2.4 (6) / bior3.3 (6) / rbio5.5 (6) 

4 db9 (6) / sym6 (6) / bior2.4 (6) / rbio4.4 (6) / rbio5.5 (6) 

5 
sym6 (6) / bior2.4 (6) / bior3.3 (1) / bior3.7 (2) / bior3.9 (4) / rbio4.4 (5) / rbio5.5 

(6) 

 

Apesar de as variações não serem muito significativas graficamente, 

observou-se algumas pequenas mudanças nos ranques elaborados para todos 

os últimos (5) níveis de decomposição e em alguns casos no 4º e 3º também. A 

Tabela 4-7a seguir indica as variações que ocorreram: 
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Tabela 4-7 - Variações nos resultados das misturas com relação à de referência. 

Nível de decomp. Mistura DWT (vezes que esteve no t op 5) 

5 SO2+ bior3.3 (+3) / bior3.9 (-3) 

5 SO2- bior3.7 (-1) / bior3.9 (+1) 

3 O3+ sym6 (-1) / bior2.6 (+1) 

4 O3+ sym6 (-2) / coif5 (+2) 

5 O3+ bior3.7 (-2) / bior3.9 (+2) 

5 O3- bior3.3 (+3) / bior3.9 (-3) 

5 NO2+ bior3.7 (-2) / bior3.9 (+2) 

5 NO2- bior3.3 (+3) / bior3.7 (-1) / bior3.9 (-2) 

4 HCHO+ bior2.4 (-1) / bior3.9 (+1) 

5 HCHO+ bior3.3 (+2) / bior3.7 (-1) / rbio4.4 (-1) 

5 HCHO- bior3.7 (-2) / bior3.9 (+2) 

 

O gráfico a seguir ilustra este cenário discutido: 

 

Figura 4-3 - Mistura padrão (sem variações), com nível 4. 
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Para ilustrar a proximidade das análises, a seguir na Figura 4-4tem-

se os gráficos de erro das 9 (nove) misturas para um desvio-padrão de 0,1 e 

nível 4: 

 

Figura 4-4 - Erros das misturas para um ruído de 0,1 e nível 4 (Azul - valor médio, 
vermelho - mínimo, verde - máximo, as barras verticais em azul indicam o desvio-

padrão). 

O sinal de ‘+’ (mais) indica que a concentração do gás usada na mis-

tura é com a variação positiva, e.g.,1.25 + 0.02 para o SO2, enquanto o sinal de 

‘-’ (menos) indica uma variação negativa, e.g., 1.25 - 0.02 para o SO2. O sinal 

de referência (‘Ref’) possui apenas a concentração de referência, sem varia-

ção. 

Novamente, observa-se semelhança entre os resultados, inclusive 

com poucas mudanças de uma mistura para a de referência. 

Este experimento não consiste de uma análise de estabilidade, pois 

para tal seria necessário todo um conjunto a mais de validações, inclusive com 

formalismo matemático. Contudo, tornou-se válido para testar como o conjunto 
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solução se comportaria para pequenas variações reais. Verificiou-se que as 

mudanças são mínimas.  
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4.3 Experimento IIIa - Método clássico (mínimos qua dra-

dos) 

Este experimento consiste no DOAS clássico, apenas com os míni-

mos quadrados. Então, tem-seos seguintes resultados na regressão: 

Tabela 4-8- Resultadodo método clássico, para ruído de 0,25 em porcentagem. 

Erro \ Gás-traço  SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -5.2177 -10.1522 -25.1518 -23.8929 

Máximo  5.1376 7.4905 27.6255 23.3963 

Média -0.0206 -0.0079 -0.0255 -0.1012 

Desvio -padrão  1.4689 2.2392 8.4727 6.9709 

 

Graficamente, isto pode ser visto no histograma da Figura 4-5 a se-

guir: 

 

Figura 4-5 - Histograma dos erros percentuais nas estimativas das concentrações, 
pelo método clássico para ruído de 0,25. 
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Os testes realizados usaram os 10 (dez) níveis de ruído, com 1000 

(mil) testes de cada cenário. 

A Tabela 4-9 a seguir indica os resultados do experimento com mí-

nimos quadrados para o cenário de maior ruído (1,25): 

Tabela 4-9 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 1,25), em percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -26.0885 -50.7609 -125.7590 -119.4646 

Máximo  25.6879 37.4525 138.1274 116.9816 

Média -0.1028 -0.0393 -0.1275 -0.5060 

Desvio -padrão  7.3446 11.1958 42.3637 34.8544 

 

Para o cálculo do erro, usou-se a definição na Eq. 3.33. 

A seguir, têm-se os resultados para os demais níveis de ruído simu-
lados: 

Tabela 4-10 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,01), em 
percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -0.2087 -0.4061 -1.0061 -0.9557 

Máximo  0.2055 0.2996 1.1050 0.9359 

Média -0.00082 -0.00031 -0.0010 -0.0040 

Desvio -padrão  0.0588 0.0896 0.3389 0.2788 

 

Tabela 4-11 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,025), em 
percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -0.5218 -1.0152 -2.5152 -2.3893 

Máximo  0.5138 0.7491 2.7625 2.3396 

Média -0.0021 -0.00079 -0.0025 -0.0101 

Desvio -padrão  0.1469 0.2239 0.8473 0.6971 
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Tabela 4-12 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,05), em 
percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -1.0435 -2.0304 -5.0304 -4.7786 

Máximo  1.0275 1.4981 5.5251 4.6793 

Média -0.0041 -0.0016 -0.0051 -0.0202 

Desvio -padrão  0.2938 0.4478 16.945 1.3942 

 

Tabela 4-13 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,075), em 
percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -1.5653 -3.0457 -7.5455 -7.1679 

Máximo  1.5413 2.2472 8.2876 7.0189 

Média -0.0062 -0.0024 -0.0076 -0.0304 

Desvio -padrão  0.4407 0.6718 25.418 2.0913 

 

Tabela 4-14 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,1), em percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -2.0871 -4.0609 -10.0607 -9.5572 

Máximo  2.0550 2.9962 11.0502 9.3585 

Média -0.0082 -0.0031 -0.0102 -0.0405 

Desvio -padrão  0.5876 0.8957 33.891 2.7884 

 

Tabela 4-15 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,25), em 
percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -5.2177 -101.522 -25.1518 -23.8929 

Máximo  5.1376 7.4905 27.6255 23.3963 

Média -0.0206 -0.0079 -0.0255 -0.1012 

Desvio -padrão  1.4689 22.392 84.727 6.9709 
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Tabela 4-16 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,5), em percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -10.4354 -20.3044 -50.3036 -47.7858 

Máximo  10.2752 14.9810 55.2510 46.7926 

Média -0.0411 -0.0157 -0.0510 -0.2024 

Desvio -padrão  2.9379 44.783 169.455 13.9418 

 

Tabela 4-17 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 0,75), em 
percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -15.6531 -30.4565 -75.4554 -71.6787 

Máximo  15.4127 22.4715 82.8764 70.1889 

Média -0.0617 -0.0236 -0.0765 -0.3036 

Desvio -padrão  4.4068 67.175 254.182 20.9127 

 

Tabela 4-18 - Resultados para os mínimos quadrados (ruído = 1,0), em percentagem. 

Descritor \Gás SO2 O3 NO2 HCHO 

Mínimo  -20.8708 -40.6087 -100.6072 -95.5716 

Máximo  20.5503 29.9620 110.5019 93.5852 

Média -0.0822 -0.0315 -0.1020 -0.4048 

Desvio -padrão  5.8757 89.567 338.910 27.8835 
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4.4 Experimento IIIb - Método com filtragem (usando  

DWT) 

Para a análise de cada conjunto (DWT e nível de decomposição, por 

nível de ruído), os indicadores dos mínimos quadrados (referência) foram com-

parados com os da regressão após a filtragem. 

Quanto aos sinais de referência, surgiu o questionamento de utilizá-

los com ou sem filtragem DWT. Ambos os casos foram avaliados, mas o que 

obteve melhor desempenho foi o sem filtragem. 

Isto é compreensível e esperado, pois o critério de limiarização usa-

do foi o de Donoho, logo os sinais de referência usados na regressão não são 

filtrados tal qual a mistura em análise, poiso limiar depende da energia do sinal, 

logo a ‘deformação’ aplicada a cada sinal de referência não seria a mesma a-

plicada à mistura filtrada. Verificou-se que isto afeta o resultado negativamente. 

Em valores absolutos, a técnica proposta precisa ter valores de erro 

menores para todos os indicadores (mínimo, máximo, média e desvio-padrão). 

Contudo os valores mais importantes a serem observados são a média e o 

desvio-padrão, pois o mínimo e o máximo podem ser afetados por dados espú-

rios (outliers). 

Partindo da mesma lógica de definir uma pontuação que indique o 

melhor e o pior conjunto, conferindo 1 (um) ponto para cada indicador melhor 

(mínimo, máximo, média ou desvio-padrão) de qualquer um dos 4 (quatro) ga-

ses-traço de referência (SO2, O3, NO2 e HCHO), verificou-se quantas caracte-

rísticas melhores cada conjunto obteve. 

Então, com base nisto, cada conjunto (DWT e nível de decomposi-

ção) possui 16 (dezesseis) indicadores, pois são 4 (quatro) para cada concen-

tração de cada gás-traço e são 4 (quatro) gases-traço. Note-se que, quando se 

consideram as 53 DWT e os 5 níveis de decomposição, tem-se 4240 indicado-

res ao todo, sendo 1060 para cada representante (mínimo, máximo, média e 

desvio-padrão). 
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Novamente, foram utilizados os 10 (dez) níveis de ruído, com 1000 

(mil) testes de cada cenário. 

A seguir na Tabela 4-19,tem-se a quantidade de indicadores para o 

maior ruído avaliado (1,25),reforçandoque o máximo é de 16 pontos por cená-

rio: 

Tabela 4-19 - Pontuação para ruído = 1,25, com os 16 pontos máximos. 

Pontos\Nível  1 2 3 4 5 
0 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 1 
4 0 0 1 1 0 
5 0 0 0 1 0 
6 0 0 0 11 26 
7 3 5 1 20 25 
8 38 47 20 14 0 
9 11 0 24 5 0 

10 0 0 4 0 0 
11 0 0 1 0 0 

 

Note-se que a máxima pontuação observada foi de 11 pontos. 

Na Tabela 4-20 a seguir,têm-se os indicadores para o menor ruído 

(0,01) com 16 indicadores: 

Tabela 4-20 - Pontuação para ruído = 0,01, com os 16 pontos máximos. 

Pontos\Nível  1 2 3 4 5 
0 0 0 3 1 0 
1 1 1 0 0 2 
2 0 2 2 1 0 
3 0 3 0 1 0 
4 22 47 43 47 51 
5 30 0 5 3 0 

 

Quanto ao desvio-padrão, observou-se o mesmo desempenho para 

todos os níveis de ruído, conforme a Tabela 4-21a seguir indica: 
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Tabela 4-21 - Pontuação para o desvio-padrão, idêntico para todos os ruídos, com 4 
pontos no máximo. 

Pontos\Nível  1 2 3 4 5 
0 1 1 3 1 0 
1 0 0 0 0 2 
2 0 2 2 1 0 
3 2 3 0 1 0 
4 50 47 48 50 51 

 

Note-se que obter 4 (quatro) pontos implica em superar o resultado 

dos mínimos quadrados para os 4 (quatro) gases-traço em estudo. 

Já para a média, os resultados dividem-se em 4 (quatro) grupos: 

• Nenhum resultado superou os mínimos quadrados (ruído de 

0,01 a 0,25); 

• Apenas uma DWT obteve melhor resultado para um gás, com 

4 níveis de decomposição (ruído = 0,5); 

• Duas DWT obtiveram melhor resultado para um gás, com 4 

níveis de decomposição (ruído = 0,75); 

• Três DWT obtiveram melhor resultado para um gás, duas com 

4 níveis de decomposição e uma com 3 níveis (ruído = 1 e 

1,25); 

De forma resumida, tem-se a seguir na Tabela 4-22 a pontuação to-

tal obtida para cada ruído, considerando todos os 16 indicadores, a média, o 

desvio-padrão e o máximo e mínimo, a pontuação destes dois não foi separa-

da: 

Tabela 4-22 - Resumo das pontuações dos experimentos com DWT. 

Ruído  16 indicadores Média Desvio-padrão Máx./Mín. 
0,01 1056 0 1014 42 

0,025 1236 0 1014 222 
0,05 1452 0 1014 438 

0,075 1544 0 1014 530 
0,1 1578 0 1014 564 
0,25 1690 0 1014 676 
0,5 1861 1 1014 846 
0,75 1906 2 1014 890 
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Ruído  16 indicadores Média Desvio-padrão Máx./Mín. 
1 1951 3 1014 934 

1,25 1985 3 1014 968 
 

Há de se observar que o máximo que o desvio-padrão teria de al-

cançar seria 1060, então a pontuação dos que não alcançaram o máximo (4 

pontos) está dividida da seguinte forma na Tabela 4-23: 

Tabela 4-23 - Pontuação alcançada x Nível de decomposição, para o desvio-padrão. 

Ponto\Nível  1 2 3 4 5 

0 bior3.1 bior3.1 bior2.2 / bi-
or3.1 / bior.3.3 bior3.1 bior3.1 

1 - - - - rbio3.1 

2 - bior3.3 / rbi-
o1.3 

rbio1.3 / rbi-
o1.5 bior3.3 - 

3 rbio1.3 / 
rbio1.5 

bior2.2 / rbi-
o1.5 / rbio3.1 - rbio3.1 - 

 

Já para a média, as DWT que obtiveram sucesso em superar a refe-

rência para algum gás traço foram: 

• Para 0,5 de ruído → bior2.6 (4º nível); 

• Para 0,75 de ruído → bior2.6 (4º nível) e dmey (4º nível); 

• Para 1,0 e 1,25 de ruído → bior2.6 (4º nível) e dmey (4º nível) 

e bior1.5 (3º nível). 
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5 DISCUSSÃO 

Como apresentado na seção 1INTRODUÇÃO, é de extrema impor-

tância e utilidade o monitoramento de concentrações de gases-traço. Optou-se 

por trabalhar numa faixa de comprimento de onda e com gases-traço que são 

bastante abordados pela literatura. 

Na seção 2ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ÓPTICA DIFE-

RENCIAL (DOAS), apresentou-se ao leitor os elementos e a mecânica da téc-

nica estudada. De posse disso, já é possível compreender os aspectos gerais 

concernentes à técnica DOAS. 

Dando continuidade à base teórica, na seção 3MÉTODOS EMPRE-

GADOS, tratou-se de apresentar ao leitor o método dos mínimos quadrados, 

da transformada wavelet, aspectos pertinentes a simulações e casos reais, a 

base de dados utilizada nas simulações do trabalho e os parâmetros utilizados 

nas mesmas. 

Até então, os objetivos já foram apresentados ao leitor, aprimorar 

DOAS com DWT. Contudo, não se resume apenas a isso, trata-se de um olhar 

mais cuidadoso que o encontrado na literatura, pois os autores não foram muito 

claro quanto às wavelets usadas e o motivo da escolha. O presente trabalho se 

propôs a buscar uma melhor candidata e apontar os motivos da escolha, dada 

uma condição ‘real’, conforme dados práticos. 

Já na seção 4RESULTADOS, tem-se o produto dos experimentos 

desenvolvidos ao longo do trabalho. Desde os experimentos qualitativos, cujos 

objetivos foram de apontar se a proposta do trabalho seria ou não válida e dire-

cioná-la melhor, mostrando grupos de bons canditados em pontencial. 

Nesta etapa, surgiu algo curioso e não esperado. A proposta princi-

pal do trabalho é encontrar a melhor DWT e suas condições de parametrização 

em busca do melhor resultado possível. 

Porém, verificou-se não uma discrepância para o mlelhor desempe-

nho, mas sim para um pior desempenho, de modo que há um grupo de wave-
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lets cujo desempenho se aproxima bastante, enquanto poucas possuem um 

destaque negativo ao falhar em produzir bons resultados. 

Apesar da surpresa, isto foi visto como um ponto positivo, uma vez 

que aponta como é importante este tipo de análise e estudo, uma vez que se 

sorteando aleatoriamente os parâmetros da DWT a ser utilizada no processo, 

pode-se selecionar justamente um conjunto de parâmetros que apontem para 

um mau desempenho. 

Ainda na inspeção qualitativa, buscou-se testar o comportamento do 

‘conjunto solução’ para pequenas variações de concentrações, como realizado 

na seção 4.2Experimento II - Análise dos espectros combinados. Foi interes-

sante observar que houve pouca mudança, pois mesmo não sendo uma análi-

se criteriosa de estabilidade, já aponta alguns indícios sobre o tema. 

Passando para a análise quantitativa, foi preciso criar duas massas 

de dado, a massa de dados de referência usando-se apenas a regressão linear 

pelo método dos mínimos quadrados e a massa de dados a ser comparada, 

gerada a partir da filtragem com DWT seguida da regressão linear. 

Verificou-se que não houve melhoria significativa no ‘acerto’, pois a 

média da concentração encontrada não foi melhor, contudo se observou uma 

melhoria na ‘confiança’ do resultado, uma vez que o desvio-padrão do erro ten-

deu a reduzir. 

Este resultado não era o buscado inicialmente, contudo faz sentido, 

uma vez que a técnica dos mínimos quadrados é a ‘melhor’ teoricamente para 

encontrar a média, logo, mesmo com as técnicas de pré-processamento, seria 

um esforço tremendo uma melhoria significativa do ‘acerto’. Inclusive, atribui-se 

as pequenas conquistas em ‘acerto’, ao aspecto numérico da simulação. 

Já a ‘confiança’ era de se esperar, pois com o pré-processamento, 

reduz-se o ruído presente na mistura, levando a outra estatística de erro, com 

menor variância. Daí, o método dos mínimos é capaz de alcançar resultados 

num intervalo de desvio-padrão menor, conforme alcançado pelos experimen-

tos. 



78 
 

78 
 

Um aspecto interessante de se observar nos experimentos realiza-

dos diz respeito à ‘estabilidade’ da resposta encontrada, como no segundo ex-

perimento (4.2), percebe-se uma consistência nos resultados. 

Quando submetidos às mudanças nas concentrações, houve pouca 

mudança, 6 DWT diferentes dentre 30 DWT totais para cada cenário. Além dis-

so, para níveis de decomposição maiores, a partir do 3º, que se identificaram 

mudanças, pois a variação de concentração não foi grande o suficiente para 

provocar diferenças significativas nas características principais do sinal, como é 

possível de se observar. Ou seja, é quando as mudanças começam a ser ‘en-

xergadas’ pelo método de filtragem, pois o detalhamento no sinal aumenta. 

Atestar que a média teve ‘dificuldade’ em ser superada não é toma-

do como um ponto negativo, pois como pode ser visto na Tabela 4-8, a pior 

média teve um desempenho de aproximadamente -0,1%, sendo um critério 

bastante rígido que consegue ser satisfatoriamente aproximado pelas wavelets. 

Outro aspecto interessante identificado e esperado é a contribuição 

da pré-filtragem aumentando conforme o ruído aumenta também. O aumento 

do desempenho do processo global se deve ao efeito que a pré-filtragem tem 

em restaurar parte do sinal contaminado, de tal modo que é como se estivesse 

sendo feita a regressão de um sinal com menor nível de ruído. Os dados pre-

sentes no item 4.3 confirmam isto. 

A proposta inicial do estudo era de esclarecer qual wavelet e sob 

quais condições, quando aplicada como pré-filtragem, alcançaria um melhor 

desempenho no processo global de identificação das concentrações dos ga-

ses-traço em DOAS. 

Por fim, conclui-se que a grande maioria das wavelets avaliadas a-

presentaram algum tipo de benefício em seu uso como pré-filtragem; algumas 

poucas demonstraram não serem muito benéficas, como as presentes na Ta-

bela 4-23; outras se destacaram com melhores respostas, como a bior2.6 com 

4 (quatro) níveis de decomposição com o melhor desempenho avaliado dentre 

todas as demais. 
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O nível de decomposição influi no combate ao erro, como se enxer-

ga na ausência de 1 (hum) ou 2 (dois) níveis de decomposição na relação final. 

Enquanto, os resultados apontam para uma decomposição ‘ideal’, i.e., uma 

melhor decomposição entre 3 (três) e 4 (quatro) níveis. 

Contudo, há indícios de que este parâmetro não deve ser abusado, 

pois não há a presença do 5º nível de decomposição. Isto é compreensível, 

pois um alto nível de decomposição implicaria num detalhamento muito grande 

do sinal. 

 

5.1 Sugestão para pesquisa com trabalhos futuros 

Infelizmente, não foi possível explorar exaustivamente todas as pos-

sibilidades de parametrização das DWT neste trabalho. 

Um estudo interessante seria avaliar o comportamento da redução 

do erro com relação ao nível dentro da família wavelet, por exemplo, uma famí-

lia seria escolhida, como Daubechies e seriam avaliadas da db1 até a db30, 

i.e., apenas wavelets da família Daubechies. 

Outro estudo caberia avaliar o impacto que uma limiarização suave 

causaria, comparando-se os resultados com os obtidos aqui através da limiari-

zação abrupta. Este trabalho não abordou ambos os casos, por questões de 

escopo, pois se buscou explorar algo mais ‘simples’ como a limiarização abrup-

ta. 

Na mesma linha, também é possível observar a influência que o li-

miar traz em ambas as limiarizações, de modo a buscar outro limiar, que não o 

de Donoho, para se trabalhar com estes sinais. 

A questão da estabilidade do resultado, para mudanças de concen-

trações é algo bastante importante de ser avaliado e que precisa de muito es-

forço para explorar a fundo o tema. Isto pode inclusive abrir portas para uma 

pré-seleção de DWT a serem utilizadas. 
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O próprio espaço de teste pode ser modificado em outra abordagem, 

i.e., estudar em outros gases-traço, em outros comprimentos de onda; ou ainda 

os mesmos gases-traço em comprimentos de onda diferentes. Este trabalhoem 

conjunto com o estudo de estabilidade fomentam a decisão preliminar do con-

junto DWT a ser usado no processo, pois seria possível rastrear um conjunto 

pontencialmente bom, ou de tal modo que o melhor candidato teria uma boa 

confiança de estar presente nele. 
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