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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar aerossóis atmosféricos sobre Natal/RN por 

meio de suas propriedades ópticas. Os dados utilizados foram do satélite CALIPSO 

(2007-2016), que possui um Lidar denominado CALIOP e do DUSTER. Utilizaram-se 

dados do CALIPSO obtidos no máximo a uma distância de um raio de 120 km em volta 

de Natal, para se obter a profundidade óptica de aerossóis (AOD), a razão lidar (RL) e a 

altitude da base e do topo da camada de aerossóis. Realizou-se um estudo de caso, para 

o mês de setembro, usando as máscaras de subtipo de aerossóis geradas pelo CALIPSO. 

Também foram feitas trajetórias de massas de ar, com o modelo HYSPLIT, para 

identificar a região de procedência dos aerossóis medidos. O objetivo de escolher dados 

sobre a região foi para ser efetuado um estudo de comparação de dados do 

DUSTER/Lidar terrestre na UFRN em Natal, com os dados de dias coincidentes de 

passagens do CALIPSO. Gerou-se perfis verticais do sinal de retorno a 532 nm, e perfis 

de retroespalhamento total atenuado a 532 nm do CALIPSO. A análise da profundidade 

óptica de aerossóis (AOD) mostrou, que sua variabilidade média mensal não excedeu 

valores maiores que 0,16. Os meses que apresentaram menores concentrações 

apresentaram uma AOD média de 0,04. Os histogramas de frequência de AOD 

mostraram que os tipos de aerossol continental limpo, marinho e poeira, possuem 

valores pouco variáveis. Os tipos de aerossóis que apresentaram maior variação foram o 

do tipo poluição continental/fumaça. De acordo com a análise da RL, Natal apresentou 

valores que caracterizam aerossóis do tipo poeira, queimadas, continental poluído e 

principalmente marinho limpo. O topo e base da camada de aerossóis nas menores 

altitudes ocorrem em maio, junho e julho, sendo estes os meses em que ocorre a estação 

chuvosa, e novembro. Os valores mínimos sempre se apresentam abaixo de 1 km de 

altitude, os meses de fevereiro e setembro obtiveram 25% das altitudes acima de 2,5 

km, com altitudes de até 4,9. Os valores de RL de 70 sr e os maiores valores de altura 

máxima e mínima das camadas de aerossol, destacados para o mês de setembro sugerem 

a hipótese de casos de detecção de aerossol de queimada em altitudes elevadas acima da 

camada limite, motivando o estudo de caso, que mostrou, nos dias 07/09/2009, 

13/09/2011, 07/09/2013 e 15/09/2016, aerossóis de fumaça localizados a uma altitude 

de 3 a 4 km. Com trajetórias modeladas pelo HYSPLIT, para 7 dias, pode-se concluir, 



 

 

que essas massas de ar são advindas da África central, para a atmosfera de Natal. A 

comparação dos dados DUSTER/Lidar com os dados CALIPSO dos dias 06/12/2016 

mostrou camadas de aerossóis entre 1 e 3 km, coincidentes nas duas medidas. O perfil 

de retroespalhamento do CALIPSO ainda permitiu observar uma camada de aerossóis 

de poeira à um altitude incomum de 15 km, sugerindo futuros estudos específicos para 

interpretação. 

Palavras-chave: Aerossóis atmosféricos, Sensoriamento remoto, Lidar, Natal.



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze atmospheric aerosols over Natal/RN by means of its optical 

properties. Ten years (2007-2016) of data were obtained from the CALIPSO satellite, which 

has an on-board Lidar called CALIOP. CALIPSO data obtained at most within a radius of 120 

km around Natal were used to obtain the optical Aerosol Depth (AOD), the lidar ratio (RL) 

and the altitude of the base and top of the aerossol layers. A case study was carried out for the 

month of September using the aerosol subtype masks generated by CALIPSO. Air mass 

trajectories with the HYSPLIT model were also used to identify the region of origin of the 

measured aerosols. The objective of choosing data about the region was to carry out a data 

comparison study of the terrestrial DUSTER/Lidar at UFRN in Natal, with data from 

coincident days of CALIPSO passages. Vertical profiles of the return signal were generated at 

532 nm, and backscatter profiles attenuated at 532 nm of CALIPSO. The analysis of the 

aerosol optical depth (AOD) showed that their monthly mean variability did not exceed values 

greater than 0,16. The months that presented lower concentrations had an average AOD of 

0,04. The AOD frequency histograms showed that the types of clean continental, marine and 

dusty aerosols have little variable values. The aerossol types that presented the greatest 

variation were the type of continental/smoke pollution. According to the RL analysis, Natal 

presented values that characterize dusty, burnt, polluted continental and mainly clean marine 

aerosols. The aerosol layers top and base are at their lowest altitudes during May, June and 

July, these being the months in which the rainy season occurs, and also during November. 

The minimum values are always below 1 km of altitude, the months of February and 

September obtained 25% of the altitudes above 2,5 km, with altitudes of up to 4,9 km. The 

RL values of 70 sr and the highest values of maximum and minimum height of the aerosol 

layers, highlighted for the month of September, suggest the hypothesis of cases of biomass 

burning aerosol detection at high altitudes above the boundary layer, motivating a case study, 

which showed, on 09/07/2009, 09/13/2011, 09/07/2013 and 09/15/2016, smoke aerosols 

located at an altitude of 3 to 4 km. With trajectories modeled by HYSPLIT, for 7 days, it can 

be concluded that these air masses are coming from central Africa, over the Natal atmosphere. 

Comparison of the DUSTER/Lidar data with the CALIPSO data of 12/06/2016 showed 

aerossol layers between 1 and 3 km, coinciding in both measurements. The CALIPSO 

backscatter profile also allowed to observe a layer of dust aerosols at the unusual height of 15 

km, suggesting further  future studies for interpretation. 

Keywords: Atmospheric aerosols, Remote sensing, Lidar, Natal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aerossóis atmosféricos são pequenas partículas líquidas ou sólidas, suspensas na 

atmosfera. Estes têm fontes naturais, tais como poeira do deserto, sal marinho, a vegetação, 

erupções vulcânicas, etc. Os aerossóis atmosféricos também são produzidos a partir de fontes 

antropogênicas como a queima de combustíveis fósseis, tendo como principais emissores a 

frota veicular e algumas indústrias, a geração de energia, além da queima de biomassa e 

modificações no uso e ocupação do solo (ANDREAE, 2007). 

Os aerossóis podem ser responsáveis por apresentarem riscos à saúde humana, 

podendo agir no transporte de fungos e vírus pelo ar. Em altos níveis de concentração na 

atmosfera podem causar sérios problemas respiratórios. Sendo assim, são considerados como 

importantes indicadores da qualidade do ar (PBMC, 2014; CETESB, 2011). 

A maneira como os aerossóis interagem com a radiação eletromagnética irá depender 

da sua forma, tamanho e composição. Podem influenciar no resfriamento da atmosfera, 

agindo como uma forçante negativa, ou contribuir para o aquecimento da atmosfera, agindo 

como uma forçante positiva (SEINFELD e PANDIS, 2016). Ainda podem alterar o ciclo de 

formação e desenvolvimento das nuvens, interferindo nos padrões de precipitação e suas 

reações químicas podem alterar a composição da atmosfera (ARTAXO, 2002), o balanço de 

energia da atmosfera terrestre também pode ser modificado pela concentração elevada de 

aerossóis na atmosfera, causando efeitos diretos, como a absorção e espalhamento da radiação 

e, por meio de efeitos indiretos, como a mudança na microfísica das nuvens, alterando os 

ciclos de precipitações (KAUFMAN e NAKAJIMA, 1993). 

As medições de satélites e estações terrestres mostram que muitos aerossóis 

permanecem na atmosfera por longos períodos e podem ser carregados pelos ventos por 

centenas a milhares de quilômetros de sua origem. Em outras palavras, o ar que respiramos é 

potencialmente afetado pela quantidade de aerossóis, que são emitidos na atmosfera local e 

em outros lugares (LIN et al,. 2006; PBMC, 2014). 

A pesquisa atmosférica atualmente é difícil de conceber sem o uso de técnicas de 

sensoriamento remoto. A técnica Ligth Detection and Ranging (Lidar) é, juntamente com a 

detecção por alcance de radares (radar), uma das espinhas dorsais do campo de pesquisa que 

trata do perfil da atmosfera. A alta resolução espacial e temporal das medições, a 

possibilidade de observar a atmosfera em várias condições ambientais e o potencial de cobrir 

a faixa de altura desde a superfície até mais de 100 km de altitude fazem os instrumentos 
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Lidar serem atrativos para tais pesquisas. A variedade de processos de interação da radiação 

emitida por um Lidar com os constituintes atmosféricos, permite a determinação das variáveis 

atmosféricas básicas de estado, isto é, temperatura, umidade e vento, bem como a medição de 

gases traços, aerossóis e nuvens (WEITKAMP, 2005). 

Diversas técnicas de sensoriamento remoto podem ser aplicadas no estudo da 

distribuição dos aerossóis na atmosfera. Dentre essas técnicas, o sistema Lidar, composto por 

um sistema a laser aplicado nas medidas de propriedades ópticas da atmosfera, apresenta 

diversas vantagens em sua aplicação, tais como sua alta resolução espacial e temporal e a 

possibilidade de observação do objeto de estudo sem interferência direta e em tempo real 

(ARGALL e SIGA, 2004; KOVALEV, 2004).   

A técnica Lidar se estende ao sensoriamento remoto por satélite, como é o caso do 

satélite Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO), que 

foi lançado em 2006 pela National Aeronautics and Space Administration (NASA), para 

completar as informações, que não eram fornecidas pelos satélites até então em operação. 

Trazendo novas informações sobre a distribuição vertical das camadas de aerossóis e 

nuvens na atmosfera e para compreender os impactos causados pelos aerossóis quando 

transportados à longas distâncias,  as observações feitas pelo satélite CALIPSO fornecem 

essas informações, que irão auxiliar e melhorar os estudos sobre o tempo e clima 

(MAMOURI, 2009). 

Projetado para fornecer medidas únicas a fim de melhorar a nossa compreensão sobre 

o papel dos aerossóis e nuvens no sistema climático da Terra, o satélite CALIPSO transporta 

o Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP), primeiro Lidar de 

polarização no espaço, além de um radiômetro de imagiamento no infravermelho (IIR) e uma 

câmera de ampla visão (WFC). Os perfis de CALIOP fornecem informações sobre as 

distribuições verticais de aerossóis e nuvens, a fase de gelo/água na nuvem e uma 

classificação qualitativa do tamanho do aerossol (WINKER, 2006). 

Desde que a missão CALIPSO foi lançada, diversas pesquisas mostraram resultados 

usando dados de AOD para estimar concentração de aerossóis em várias regiões. MA et al. 

(2013), analisou quatro regiões que têm grandes diferenças sistemáticas: duas regiões de 

poeira (o Saara e o Noroeste China) e duas regiões de queima de biomassa (África do Sul 

América do Sul). Verificaram que a AOD do CALIPSO é significativamente menor que a 

AOD apresentada pelo MODIS sobre as regiões de poeira durante todo o período de tempo, 

com uma diferença máxima de 0,3 sobre a região do Saara e 0,25 sobre o noroeste da China. 

Para regiões de queima de biomassa, a AOD do CALIPSO é superior ao MODIS na África do 
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Sul, com um máximo de diferença de 0,25. Além disso, a AOD do CALIPSO é ligeiramente 

superior ao MODIS na América do Sul na maior parte do período analisado. 

Entre os trabalhos mais atuais com dados CALIPSO, Zhang et al. (2018), investigou 

características das camadas de AOD, durante 8 anos, sobre o Planalto Tibetano, no qual os 

resultados apresentaram valores de AOD relativamente baixos (< 0,2) na camada mais baixa. 

A altura do topo da camada de aerossol foi mais alta na primavera (~ 8 km) e no verão (~ 9 

km), e menor no outono (~ 6,5 km) e no inverno (~ 6,5 km). Os valores mais altos de AOD 

0,9 indicaram que os aerossóis estavam concentrados principalmente na camada mais baixa 

no verão, outono e inverno. 

No Brasil, Rodrigues (2016), avaliou os perfis verticais do aerossol do CALIPSO para 

a cidade de Campo Grande/MS, durante a estação seca nos anos de 2006 a 2012. Os dados 

mostraram que a cidade é impactada por aerossóis do tipo poeira poluída (42%), fumaça 

(33%), poeira (21%) e continental limpo (4,2%) com valores maiores de AOD no mês de 

setembro. A autora ainda realizou um estudo de caso durante um evento de transporte de 

aerossóis de três dias e observou que os sistemas frontais e a circulação de ventos auxiliam na 

alteração da concentração de aerossóis e, consequentemente, nos valores de AOD. 

Em 2017, Moraes (2017) analisou o perfil óptico e químico de aerossóis no estado de 

Tocantins, usando dados CALIPSO e MODIS, para relacionar a concentração de aerossóis de 

queimadas com internações por doenças respiratórias, foram registradas camadas de aerossóis 

a uma altitude de 2 a 3,5 km, predominando poeira contaminada (poeira mais produto de 

queimadas).  

Além dos sistemas Lidar a bordo de satélites, outra ferramenta importante são esses 

sistemas em bases terrestres, que permitem comparações e assim, maior qualidade dos dados. 

O DUSTER/Lidar Natal de depolarização, é fruto da parceria entre o Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o 

Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), tendo como principal objetivo, analisar o transporte 

de aerossóis de poeira mineral saariana na atmosfera da cidade de Natal/RN. O sistema Lidar 

Natal opera com canais de 355 nm, 532 nm com polarização paralela, 532 nm com 

polarização perpendicular e 1064 nm, durante as principais campanhas operacionais. Os 

resultados dos dados obtidos com esse sistema criam dados sazonais que mostram o 

transporte da poeira saariana derivada da África, e também fazem uma caracterização das 

propriedades ópticas desses aerossóis, para que estes possam ser assimilados em modelos de 

transferência radiativa e químico atmosféricos (LANDULFO et al., 2016; Guedes et al., 

2016).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Analisar propriedades ópticas dos aerossóis da atmosfera sobre a região de Natal/RN, 

utilizando dados do satélite CALIPSO. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Analisar os dados de profundidade óptica de aerossóis (AOD) a 532 nm do satélite 

CALIPSO sobre a região; 

 Avaliar a presença dos tipos de aerossóis mais predominantes, no período estudado, 

através da Razão Lidar (RL); 

 Caracterizar a altitude da base e topo da camada de aerossóis; 

 Verificar, através de um estudo de caso para o mês de setembro, a presença dos tipos 

de aerossóis sobre Natal, e por meio do modelo de trajetórias HYSPLIT observar a 

proveniência das massas de ar, durante o período analisado; 

 Comparar a presença de aerossóis e nuvens, a partir de imagens obtidas pelo satélite 

CALIPSO, em concomitância aos dados do DUSTER/Lidar. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Aerossóis atmosféricos 

 

A atmosfera é composta por uma grande variedade de constituintes, oriundos das 

mais diversas fontes e que desempenham papéis importantes para a manutenção da vida na 

terra. Esses constituintes químicos apresentam-se como gases e partículas líquidas ou sólidas 

suspensas (SEINFELD e PANDIS, 2016). 

 Seu tamanho pode variar de 0,001µm até 100 µm. Dessa forma, os aerossóis podem 

ser divididos em moda fina, quando as partículas tiverem um tamanho menor a 2,5 µm, e 

moda grossa, um diâmetro superior a 2,5 µm (SEINFELD e PANDIS, 2016). 

As partículas na atmosfera surgem a partir de fontes naturais, tais como poeira, sal 

marinho, vegetação e erupções vulcânicas e, também, por atividades antropogênicas, como o 

setor de transportes e atividades que envolvem queima de combustíveis fósseis, além do uso e 

ocupação do solo (SEINFELD e PANDIS, 2006). Geralmente, as partículas mais finas estão 

associadas a fontes de emissões que envolvam processos químicos como combustão e 

aerossóis secundários formados através do processo de combustão gás-partícula. O 

particulado de tamanho maior, moda grossa, são em sua maioria depositados na atmosfera por 

processos mecânicos, como poeira do solo e partículas marinhas, que são suspensas pela ação 

dos ventos (ANDREAE e GELENCSÉR, 2006). 

 Muitos estudos sobre os aerossóis atmosféricos permitem uma melhor compreensão 

da importância dessas partículas no sistema climático. De uma forma geral, estes influenciam 

no balanço radiativo do planeta, aquecendo ou arrefecendo a atmosfera, por meio de 

processos envolvendo radiação direta ou indireta, que podem atingir desde escalas regionais 

até escalas globais (ARTAXO et al., 2006). 

 Esses aerossóis apresentam uma gama de tamanhos. Os diâmetros das partículas irão 

determinar o papel que cada aerossol desempenha na atmosfera (WALLACE e HOBBIS, 

2006) (Figura 1). A distribuição de tamanho é um parâmetro chave que determina tanto o 

processo de Núcleo de Condensação de Nuvens (NCC), como as propriedades ópticas dos 

aerossóis (IPCC, 2014). 
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Figura 1: Intervalo de tamanho do diâmetro dos aerossóis na 

atmosfera e sua importância. 

 

Fonte: Adaptado de Wallace e Hobbs (2006). 

 

Quando os aerossóis dispersam ou absorvem a luz solar, a radiação causa efeitos 

diretos, podendo também afetar o clima da Terra indiretamente pela modificação dos 

tamanhos das gotículas, pois as partículas de aerossóis podem atuar como núcleos de 

condensação de nuvens. A presença de aerossóis em concentrações elevadas interfere 

diminuindo o tamanho das gotículas, aumentando o número de gotas, porém impedindo que 

haja precipitação (TWOMEY, 1972). 

As partículas finas e grossas, ao entrarem em contrato com o trato respiratório, podem 

causar efeitos nocivos à saúde humana, as maiores, quando inaladas, são depositadas no muco 

e em seguidas são engolidas. Partículas com tamanho inferior a 2,5 μm são conhecidas como 

partículas respiráveis, estas alcançam a região onde ocorre troca gasosa, permanecendo por 

mais tempo, podendo causar efeitos maiores (MACHIN e NASCIMENTO, 2018). 

Segundo Machin e Nascimento (2018) relata que em longo prazo a exposição ao 

material particulado (MP) pode causar o aumento de doenças cardíacas e respiratórias, como 

redução da função pulmonar e desenvolvimento de bronquite crônica. As partículas finas 

ainda são consideradas mais nocivas por conterem mais espécies tóxicas que as partículas 

grossas. 

Outro fator importante a se considerar nos estudos dos aerossóis atmosféricos são as 

suas escalas espaciais e temporais, ou seja, o quanto de tempo sobrevivem e quão longe 

podem chegar até que sejam removidas da atmosfera. A própria atmosfera apresenta uma 

gama de escalas espaciais em seus movimentos que mede oito ordens de grandeza (Figura 2). 
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As escalas de movimento na atmosfera variam de alguns centímetros (0,1cm) de tamanho a 

enormes dimensões inter-continentais (> 10.000 km). Por exemplo, a névoa de aerossol, que 

se vê nas grandes cidades tornando o céu acinzentado, está associada à poluição atmosférica 

regional (SEINFELD e PANDIS, 2006).  

O tempo de vida de uma espécie na atmosfera é o tempo médio que uma molécula ou 

partícula daquela espécie reside na atmosfera antes da remoção (seca ou úmida). As vidas 

atmosféricas variam de menos de um segundo para os radicais livres mais reativos, por 

exemplo, a muitos anos para as moléculas ou partículas mais estáveis, como alguns 

compostos orgânicos (SEINFELD e PANDIS, 2006). 

 

Figura 2: Escalas espacial e temporal da variabilidade dos constituintes 

da atmosfera. 

 

Fonte: Adaptado de Seinfield e Pandis (2006). 

 

A estimativa desses efeitos de nuvens e aerossóis sobre o tempo e o clima, no entanto, 

não são simples. Para determiná-los, é importante estudar as interações da radiação com as 

partículas de aerossóis e suas propriedades ópticas e microfísicas. 

A fonte de energia que estimula e promove todos os processos climáticos é a radiação 

que é emitida pelo Sol. Em um período de um dia completo (24 horas), a Terra recebe a 

quantidade de 342 Wm
-2

. Dessa radiação recebida, cerca de 103Wm
-2 

volta para o espaço 

devido a reflexão por nuvens, aerossóis e moléculas contidas na atmosfera e ainda há a 

reflexão pela superfície terrestre, que contribui devolvendo 28 Wm
-2 

(BAEDE et al., 2007). 

Da radiação que incide na Terra, a superfície e atmosfera absorvem 189 Wm
-2 

e 

78Wm
-2

, respectivamente. A superfície da Terra ainda emite radiação infravermelha, que tem 
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parte absorvida pela atmosfera, parte devolvida e outra que volta para o espaço. Desta forma, 

com a absorção e reflexão da energia que chega ao nosso planeta, é fechado o balanço 

energético, como mostra a Figura 3 (BAEDE et al., 2007). 

 

Figura 3: Balanço energético médio anual da Terra. 

 

Fonte: Adaptado de Wild et al. (2013). 

 

Da radiação solar recebida, 49% (168 Wm
-2

) é absorvida pela superfície. Essa energia 

volta à atmosfera como calor sensível, como evapotranspiração (calor latente) e como 

radiação térmica infravermelha. A maior parte dessa radiação é absorvida pela atmosfera, que 

emite radiação para cima e para baixo. 

Os agentes mais importantes para que haja equilíbrio no balanço energético global são 

os aerossóis, as nuvens e as moléculas, pois dependendo de sua composição e estrutura, estes 

podem contribuir para o aquecimento ou resfriamento do planeta, sendo consideradas como 

forçantes positiva ou negativa, respectivamente (IPCC, 2013). 

As quantidade e composição dos gases de efeito estufa (GEE) e de aerossóis 

juntamente com suas interações com a radiação solar podem causar alterações no balanço 

energético do planeta. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) relata 

por meio da junção de diversos estudos, que os efeitos no clima da Terra devido às alterações 

no balanço energético são reais (IPCC, 2013). 

Essas mudanças são expressas como forçante radiativa (FR), que é “a diferença da 

irradiância líquida na tropopausa, em unidades de Wm
-2

, entre um estado de referência e um 

estado perturbado devido ao agente climático” (PBMC, 2014). Por meio da FR é possível 
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considerar o quanto as atividades antrópicas, assim como as naturais, influenciam os 

processos e arrefecimento e aquecimento do planeta Terra. As forçantes positivas tem papel 

de aquecimento do clima, contribuindo para o aumento da temperatura global (BAEDE, 

2007). A Figura 4 mostra as forçantes radiativas positivas e negativas, assim como as 

incertezas para aerossóis e gases de efeito estufa, num período que vai desde o período pré-

industrial até atualmente. 

 

Figura 4: Contribuição de cada espécie de emissão em termos 

de forçamento radiativo no topo da atmosfera. 

 

Fonte: BLANCO et al. (2014). 

 

Os aerossóis alteram o balanço energético do sistema climático da Terra por meio do 

efeito direto da absorção radiação, bem como os efeitos indiretos sobre o albedo de nuvens, 

além de que, seus efeitos sobre as nuvens podem alterar as precipitações. Os processos e 

feedbacks através dos quais os aerossóis afetam nuvens e precipitação ainda são bem menos 

compreendidos e são mais difíceis de serem quantificados em modelos climáticos (YANG et 

al., 2012). 

Uma das maiores incertezas nos processos de forçante radiativa na atmosfera é devido 

aos aerossóis, como apresentado na Figura 4. Uma fração substancial dessa incerteza tem sido 

associada com a dispersão e absorção da radiação solar por aerossóis antropogênicos e 

nuvens. Nos últimos anos, uma série de estudos e programas têm ajudado a reduzir a incerteza 
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da forçante radiativa direto do aerossol (BERGSTRON, 2007), além de determinar os efeitos 

causados por aerossóis sobre os processos de mudanças climáticas em escala local e global. 

Esses estudos englobam composição, variedades, concentração, propriedade ópticas e perfis 

horizontais e verticais de aerossóis, como os estudos de Liu et al.(2009), Muller et al.(2007), 

Kaufman et al. (2001), entre outros. 

 

 

3.2. Espalhamento da radiação por partículas na atmosfera 

 

 O exemplo mais simples e, de certa forma, o mais importante de uma lei física para a 

dispersão de luz com várias aplicações é a descoberta por Rayleigh em 1871. A maior parte da 

luz que chega a nossos olhos não vem diretamente da fonte a qual foi emitida, mas 

indiretamente, por meio do processo de dispersão (ANDREWS, 2010). 

Para Liou (2002), na atmosfera observam-se muitos exemplos de espalhamento como 

por moléculas, aerossóis e nuvens compostas de gotas de água e cristais de gelo. O azul do 

céu, nuvens brancas, arco-íris e halos são alguns dos fenômenos ópticos perceptíveis através 

da dispersão. A dispersão é um processo físico fundamental, que está associado à luz e sua 

interação com todo tipo de matéria e esta acontece em todos os comprimentos de onda do 

espectro eletromagnético. 

 A dispersão é um processo físico pelo qual uma partícula no caminho de uma onda 

continua a abstrair a energia da onda incidente e espalhar a energia em todas as direções. 

Portanto, a partícula pode ser pensada como uma fonte pontual de energia dispersa. Na 

atmosfera, as partículas responsáveis pela dispersão são as moléculas de gás com tamanho de 

~ 10
-4 

μm, os aerossóis (~ 1 μm), gotas de água (~ 10 μm), cristais de gelo (~ 100 μm) e 

grandes pingos de chuva e granizo (~ 1 cm) (LIOU, 2002). 

 A dispersão da luz visível por partículas atmosféricas cujos tamanhos são 

comparáveis ou maiores do que o comprimento de onda, é chamada de dispersão de Lorenz-

Mie (HALLACE e HOBBS, 2006). 

Uma ilustração é dada por LIOU (2002) na Figura 5 sobre os padrões de dispersão de 

aerossóis esféricos, exemplificando aerossóis com tamanhos de 10
-4

, 0,1 e 1μm, incididos por 

uma luz visível de 0,5 μm. Uma partícula pequena tende a espalhar luz de forma igual nas 

direções para frente e para trás, porém quando a partícula tem um tamanho maior a energia 

dispersa torna-se cada vez mais concentrada na direção frontal. 
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Figura 5: Demonstração de padrões de ângulos de espalhamento de 

um feixe de luz de 0,5 μm em partículas de aerossóis com tamanhos 

de (a) 10
-4

μm, (b) 0,1 μm e (c) 1μm. 

 

Fonte: LIOU (2002). 

 

Matematicamente, esse espalhamento é descrito como uma função de fase, que é uma 

grandeza adimensional que depende do ângulo do espalhamento (Θ) e da direção da radiação 

incidente (LIOU, 2002).  

De acordo com LIOU (2002), a função de fase normalizada é de tal forma que: 

 

 

  
∫ ∫  ( )        

  

 

  

 
j = 1                                                                                   (1) 

 

Na Equação (2), tem-se o resultado 

 

P(Θ) = 
 

 
(        )                                                                                                  (2) 

 

Quando o comprimento de onda da luz espalhada é igual ao comprimento de onda da 

luz incidida, esse espalhamento leva o nome de espalhamento elástico (YAMASOE, 2013). 

Se o espalhador tem um diâmetro menor que o comprimento de onda da radiação que 

incide, é chamado de espalhamento Rayleigh, partículas de diâmetro ≤ 0,1 μm encontram-se 

no regime de dispersão de Rayleigh. Neste regime, o padrão de luz dispersa é simétrica nas 

direções para frente e para trás e mais ou menos independente da forma das partículas 

(SEINFELD e PANDIS, 2016). 
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Quando o diâmetro do espalhador é igual ou maior o comprimento de onda da 

radiação que incide, esse espalhamento é denominado de espalhamento Mie (LIOU, 2002). 

 

 

3.3. Absorção e extinção da radiação por partículas na atmosfera 

 

 De acordo com Seinfield e Pandis (2016) para absorção, a energia absorvida é 

descrita desta forma 

 

                                                                                                                                      (3) 

 

em que      é a seção transversal de absorção de partículas únicas e F0 à intensidade incidente 

de radiação  

 A conservação de energia requer que a luz removida do feixe incidente pela partícula 

seja representada pelo espalhamento em todas as direções e pela absorção na partícula. O 

efeito combinado do espalhamento e da absorção é referido como extinção e uma extinção 

com seção transversal (    ) pode ser definida 

 

                                                                                                                                (4) 

 

O      tem a unidade de área na linguagem da óptica geométrica, diz-se que a 

partícula molda uma sombra da área      sobre a energia radiativa que passa a partícula. Esta 

sombra pode ser maior ou muito menor, do que a área geométrica da partícula. A eficiência de 

extinção adimensional de uma partícula     , é     /A, sendo A a área da seção transversal da 

partícula. Definindo      e      da mesma maneira, temos 

 

                                                                                                                               (5) 

 

Assim, a fração de extinção de luz que é dispersa por uma partícula é ω e a porção 

absorvida é 1 - ω. Os mecanismos de espalhamento da luz das partículas podem ser divididos 

em três categorias: a) espalhamento elástico – quando o comprimento de onda da luz 

espalhada é o mesmo do feixe incidente λ0; b) espalhamento quase-elástico – quando se têm 

os deslocamentos de comprimento de onda devido aos efeitos Doppler e; c) espalhamento 
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inelástico – quando a radiação emitida tem um comprimento de onda diferente da radiação 

incidente (SEINFIELD e PANDIS, 2016). 

 

 

3.4. Técnicas de sensoriamento remoto  

 

 A técnica de sensoriamento remoto é considerada como uma forma de obtenção de 

dados sem que haja contato direto com o meio estudado. Nesta técnica as informações de um 

determinado objeto de estudo são obtidas por instrumentos que estão em uma localização 

distante do alvo. Os instrumentos de coleta de dados são os mais variados, tendo sempre a 

radiação eletromagnética como a forma com que se obtêm as informações que são coletadas 

por um sensor (JENSEN, 2007). 

 O sensoriamento remoto pode ser feito por duas técnicas distintas, o sensoriamento 

remoto passivo, que utiliza de equipamentos em solo para captação dos dados, como por 

exemplo, o fotômetro solar, e o sensoriamento remoto ativo. O sensoriamento remoto ativo 

consiste em coletar dados a partir de instrumentos como lasers e radares, nos quais são 

geradas ondas eletromagnéticas que atingem o alvo com comprimentos de onda determinados 

(LEVIN, 1999). 
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Figura 6: Demonstração ilustrativa das técnicas de sensoriamento remoto 

ativo (A) e passivo (B), respectivamente. 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Canadian Centre For Remote Sensing 

<http://w3.ualg.pt/~jluis/DRO/fundamentals_e.pdf> (2008). 

 

 

Na Figura 6, acima, tem-se a ilustração das técnicas de sensoriamento. A principal 

vantagem do sensoriamento remoto ativo é que este permite medidas a qualquer hora do dia, 

no entanto, a técnica do sensoriamento remoto passivo só se permite coletar informações 

quando a energia está disponível, ou seja, quando a luz do sol está presente (LEVIN, 1999). 

A diversidade de processos de interação da radiação emitida com os constituintes 

atmosféricos que podem ser utilizados na técnica Lidar permite a determinação das variáveis 

atmosféricas básicas de estado, isto é, temperatura, pressão, umidade e vento, bem como a 

medição de gases traços, aerossóis e nuvens (WEITKAMP, 2005). 

Uma técnica de sensoriamento remoto muito utilizada no estudo da distribuição de 

aerossóis na atmosfera é a técnica lidar, que é descrita como “um acrônimo para Light 

Detection and Ranging, que pode ser traduzido de maneira livre como “detecção da luz e 

determinação da distância”. 

O lidar de retroespalhamento elástico é a forma clássica do Lidar. Em sua forma mais 

simples, aplica-se um laser que emite um único comprimento de onda e um detector que mede 

a radiação elasticamente retroespalhada das moléculas e partículas atmosféricas. Este tipo de 

lidar fornece informações sobre a presença e localização de camadas de aerossóis e nuvens e é 

muitas vezes chamado de Rayleigh-Mie lidar (WEITKAMP, 2005). 

http://w3.ualg.pt/~jluis/DRO/fundamentals_e.pdf
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Atualmente, a técnica Lidar é usada em diversas pesquisas atmosféricas fornecendo 

informações individuais e complementares às medições in situ (UEHARA, 2009). A 

configuração básica de um sistema lidar é mostrada na Figura 7. Basicamente, um lidar 

consiste de um sistema transmissor e um receptor. Os pulsos de luz com comprimentos de 

poucas a várias centenas de nanossegundos e propriedades espectrais específicas são gerados 

pelo laser. Na extremidade do receptor, um telescópio detecta os fótons retroespalhados da 

atmosfera. É geralmente seguido por um sistema de análise óptica que, dependendo da 

aplicação, seleciona comprimentos de onda ou estados de polarização específicos da luz 

coletada. A radiação selecionada é direcionada para um detector no qual o sinal óptico 

recebido é convertido num sinal elétrico. A intensidade deste sinal na sua dependência do 

tempo decorrido após a transmissão do impulso laser é determinada eletronicamente e 

armazenada num computador (WEITKAMP, 2005). 

 

Figura 7: Configuração básica de um sistema Lidar. Separados pela 

linha tracejada, à esquerda, o sistema transmissor e à direita o sistema 

receptor. 

 

Fonte: Adaptado de Weitkamp (2005). 

 

 Os comprimentos de onda utilizados no sistema Lidar dependem da aplicação e se 

estendem desde cerca de 250 nm até 11 μm. Os lasers do Ruby, nitrogênio e do CO2 foram 

usados quando começaram os estudos do uso de lasers para sensoriamento remoto. A partir de 

1980, lasers de alta potência, como o laser de Nd:YAG foram surgindo, cujo comprimento de 

onda principal está na região espectral infravermelha com um comprimento de onda de 1064 

nm (SILFVAST, 2004). 

 A análise óptica da luz retroespalhada é normalmente feita antes da detecção. No 

caso mais simples, um filtro de interferência é colocado na frente do detector. O filtro 
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transmite luz em uma certa banda em torno do comprimento de onda de interesse e suprime a 

luz fora da banda de transmissão, por exemplo, radiação de fundo (WEITKAMP, 2005). 

Uma vantagem dos lasers pulsados é que estes possuem intenso pulso que é emitido 

em um intervalo de tempo bastante curto permitindo boas medidas de intervalo de tempo com 

que o feixe é enviado e retorna ao sistema. O intervalo de tempo resolvido, t, corresponde a 

um intervalo atmosférico de alcance ∆R = 
   

 
 dado pela velocidade da luz c e o fator ½, 

porque a luz tem que percorre o caminho de ida e volta até o sistema. O armazenamento de 

sinais com uma resolução temporal de 100 ns resulta assim numa resolução de 15 m de 

alcance atmosférico, desde que o pulso do laser seja mais curto do que R (WEITKAMP, 

2005). As frequências de repetição dos pulsos devem ser baixas o necessário para que um 

pulso possua tempo de chegar a altitude de medida e não lançar mais nenhum sinal até que o 

pulso posterior seja emitido (LOPES, 2011 apud ARGALL e SIGA 2004). 

O sistema para envio de feixe é composto pelo Laser e por espelhos que direcionam os 

feixes. Há dois sistemas Lidar que são classificados de acordo com a forma com que o feixe é 

enviado, são eles o sistema coaxial, nele o feixe é direcionado à atmosfera no mesmo eixo do 

telescópio, e o sistema biaxial, o feixe é direcionado do lado do telescópio (LOPES, 2011 

apud ARGALL e SIGA 2004). 

Segundo Weitkamp (2005), a detecção de sinal é realizada com dispositivos 

fotomultiplicadores (PMT) ou de fotodiodos. Com PMT e fotodiodos avalanche (APD) 

operados no modo Geiger, os fótons podem ser contados individualmente. A técnica de 

contagem de fótons é muito sensível e é utilizada quando o sinal de retroespalhamento é 

fraco, por exemplo, quando resulta de um processo de dispersão fraca ou quando a região 

investigada está longe do instrumento. 

Weitkamp (2005) descreve que o sinal lidar detectado pode ser descrito basicamente 

como: 

 

 ( )      ( )  ( )  ( )                                                                                                  (6) 

 

A potência P recebida a partir de uma distância Z é constituída por quatro fatores. O 

fator K resume o desempenho do sistema Lidar, o G(Z), descreve a geometria de medição 

dependente da distância e esses dois fatores são completamente determinados pela 

configuração do lidar. O termo β(Z) é o coeficiente de retroespalhamento à uma distância R, e 

representa a capacidade da atmosfera de espalhar a luz de volta para a direção de onde vem. 
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T(Z) é o termo de transmissão e descreve quanta luz se perde no caminho do Lidar para a 

distância R e de volta ao sistema. Tanto β(Z) como T(Z) são sujeitos de investigação e, em 

princípio, desconhecidos. 

O coeficiente de retroespalhamento β(Z, λ) é o parâmetro atmosférico primário que 

determina a resistência do sinal Lidar. Este descreve quanta luz é espalhada para trás, isto é, 

em direção ao Lidar. O coeficiente de retroespalhamento é o valor específico do coeficiente 

de dispersão para o ângulo de dispersão θ = 180◦. Seja Nj a concentração de partículas de 

espalhamento do tipo j no volume iluminado pelo pulso de laser e dσj, sca (π, λ) / dΩ a seção 

transversal de dispersão diferencial das partículas para a direção para trás no comprimento de 

onda λ. O coeficiente de retroespalhamento pode ser escrito como 

 

 (   )   ∑   ( )
       

   (   )                                                                                             (7) 

 

Com soma sobre todos os tipos de dispersores. Uma vez que a concentração numérica 

é dada em unidades de m
-3

 e a secção transversal de dispersão diferencial em m
2
sr

-1
, o 

coeficiente de retroespalhamento tem a unidade m
-1

sr
-1

. 

Na atmosfera, a luz laser é espalhada por moléculas de ar e partículas, isto é, β(Z, λ) 

pode ser escrito como 

 

 (   )       (   )       (   )                                                                                        (8) 

 

A dispersão molecular (mol), que ocorre principalmente a partir de moléculas de 

nitrogênio e oxigênio, depende da densidade do ar e diminui com a altura, ou seja, o 

retroespalhamento diminui com a distância se a observação for feita a partir do solo. A 

dispersão de partículas é altamente variável na atmosfera em todas as escalas espaciais e 

temporais (WEITKAMP, 2005). As partículas representam uma grande variedade de 

dispersores: pequenas partículas líquidas e sólidas de poluição do ar consistindo de, por 

exemplo, sulfatos, fuligem e compostos orgânicos, partículas maiores de poeira mineral e sal 

marinho, pólen, bem como nuvens (SEINFELD e PANDIS, 2006). 

Ainda de acordo com Weitkamp (2005), a extinção pode ocorrer devido à dispersão e 

absorção de luz por moléculas e partículas. O coeficiente de extinção, portanto, pode ser 

escrito como a soma de quatro componentes 
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 (   )           (   )           (   ) +         (   )           (   )                      (9) 

 

em que os índices sca e abs representam a dispersão e a absorção, respectivamente. O 

coeficiente de extinção tem unidade de medida m
-1

. 

Desta forma, com esses parâmetros que descrevem propriedades ópticas da atmosfera 

e as propriedades geométricas do sistema Lidar, a equação Lidar também pode ser escrita pela 

equação 10: 

 

 (   )     
  

 
   

    (   )     (   ) 

  
   [   ∫  (    )   

 

 
]                                            (10) 

 

Sendo,  (   ), é potência do sinal detectado em um comprimento de onda  , a 

distância Z em um determinado tempo  . Sendo Z a distância do volume investigado em 

relação ao sistema Lidar. c a velocidade da luz, P0 é a potência do sinal transmitido, A a área 

efetiva do receptor e τ, a duração do pulso que é emitido pelo laser. 

Uma das grandes dificuldades nas análises de medidas da técnica Lidar é obter 

informações sobre as propriedades ópticas da atmosfera pelos coeficientes de extinção α(λ, z) 

e retroespalhamento β(λ, z) usando uma só equação. Então, define-se a variável Razão Lidar 

(RL), que relaciona esses dois coeficientes da seguinte forma: 

 

 

   (   )  
 (   )

 (   )
                                                                                                                    (11) 

 

 

É possível determinar o perfil de retroespalhamento e de extinção da atmosfera 

usando medidas de sistemas Lidar com um comprimento de onda. Entretanto, é necessário o 

uso de uma suposição de um valor inicial da Razão Lidar. Essa suposição da RL se baseia em 

medidas da profundidade óptica da atmosfera, que podem ser realizadas por meio de modelos 

teóricos se baseando no tipo mais possível de aerossol medido, como o do CALIPSO 

(LOPES, 2011). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Materiais 

 

4.1.1. Área de estudo  

 

O Estado do Rio Grande do Norte tem área territorial de 52.811,110 km
2
, sua 

população foi contada em 3.168.133 habitantes (IBGE, 2017). O Estado situa-se próximo do 

Equador (5º Sul), o que oferece características climáticas específicas, como o verão seco e sol 

presente durante quase todo o ano (ALBUQUERQUE, 2013). 

O clima do estado é bem diversificado, no Litoral as precipitações máximas ocorrem 

no mês de junho, no Oeste e Seridó os maiores volumes de chuvas ocorrem em março, porém 

o Oeste tem clima semelhante ao tropical úmido, o que permite chuvas mais abundantes, 

diferentemente do Seridó, que têm secas prolongadas (SILVA et al., 2012). 

A cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, é localizada na região 

Nordeste do Brasil. Tem uma área territorial de 167,264 km
2
, possuindo uma estimativa de 

885,180 mil habitantes (IBGE, 2017) e densidade demográfica de 4.805,24 hab/km
2
 (IBGE, 

2017), com coordenadas geográficas 05º47’32’’ S de latitude e 35º12’34’’ N de longitude. 

Por estar situada no leste do Estado, encontra-se em uma zona costeira, possibilitando uma 

variedade de ecossistemas, como dunas, planícies, corais, praias, recifes, baías, falésias, 

estuários e restingas, além de manguezais que são importantes na interação água/sol. Na 

região ainda é possível encontrar áreas de Mata Atlântica (ALBUQUERQUE, 2013). 
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Figura 8: Mapa de localização da cidade de Natal/RN. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

 

Para a cidade de Natal, o clima predominante é o tropical chuvoso, e devido o verão 

ser uma estação bem seca, as temperaturas durante a maior parte do ano são 

consideravelmente elevadas (ALBUQUERQUE, 2013): o verão seco (austral) tem uma 

temperatura média anual de 26º C. A temperatura pode chegar a uma mínima de 24º C no 

inverno e alcançar cerca de 30ºC de máxima durante o verão, de acordo com o Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). A irradiação solar produz altos índices de até 3.000 

horas de insolação por ano. Segundo as normais climatológicas, a precipitação média é de 

1.465 mm/ano, chegando a 265 mm em alguns meses, segundo o INMET. O período chuvoso 

ocorre entre os meses de abril e julho, tendo seu pico máximo de chuvas no mês de junho 

(MOTTA, 2004). 

A umidade relativa do ar elevada de Natal é considerada homogênea e estável, 

atingindo valores médios anual de 79,3%, dificilmente esses valores são menores que 74%. A 

umidade tem relação com o regime chuvoso, aumentando, portanto, nos meses de maior 

precipitação. Sua média varia de 80,42 ± 3,81%, com o mês de junho o mais úmido 

(BARROS et al., 2013; SANTO e SILVA, 2016). A nebulosidade média atinge 6,2, em uma 

escala de 0 a 10 (SILVA, 2008). Os ventos em Natal são 86% de sudeste com intensidade 

baixa com uma média de 4,4m/s, são contínuos e, chamados de ventos Alísios de sudeste. A 

pressão atmosférica em Natal, tem valor médio de 1.000 hPa na superfície (BARROS et al., 

2013). 
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 4.1.1.1. Variáveis meteorológicas do período de estudo para Natal/RN 

 

 Os dados meteorológicos utilizados nesse trabalho foram obtidos junto ao Banco de 

Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), através do site do Instituto 

Nacional de Meteorologia http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep. 

O Banco possui dados meteorológicos diários, de séries históricas coletadas de 

várias estações meteorológicas convencionais da rede de estações do INMET, com medições 

diárias, de acordo com as normas técnicas internacionais da Organização Meteorológica 

Mundial. No BDMEP estão acessíveis os dados diários a partir de 1961 das estações. 

São disponibilizadas as variáveis meteorológicas: precipitação ocorrida nas últimas 

24 horas; temperatura do bulbo seco; temperatura do bulbo úmido; temperatura máxima; 

temperatura mínima; umidade relativa do ar; pressão atmosférica ao nível da estação; 

insolação; direção e velocidade do vento. 

Neste trabalho usaram dados de médias mensais de precipitação, umidade relativa, 

temperatura máxima e mínima e direção do vento, que compreendem o período 10 anos (2007 

– 2016). 

A precipitação, de acordo com Motta (2004), tem média anual de 1380 mm. Um dos 

sistemas atmosféricos que mais influenciam as chuvas no nordeste é a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), que atua no outono (março a maio) e no verão (dezembro a março), 

quando se posiciona mais a sul, e contribui para que aumente a precipitação (REBOITA et al., 

2012). 

A Figura 9 mostra a sazonalidade dos períodos de maior precipitação, entre abril e 

julho. Os meses de agosto setembro, outubro, novembro e dezembro, têm, em sua maioria, as 

menores médias de precipitação, entre 0 e 30 mm. Esta sazonalidade condiz com as médias 

apresentadas pelas últimas normais climatológicas disponibilizadas pelo INMET (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep
http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/lista_estacao.php
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Figura 9: Médias mensais da precipitação total, para os anos de 

2006 a 2017. 

.  

Fonte: INMET (2018). 

 

Figura 10: Normal climatológica de 1961-1990, da precipitação acumulada, 

para Natal/RN. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 

 A umidade relativa em Natal (Figura 11), segundo Motta (2004), permanece em 

torno de 80% ao longo dos anos. Sendo que o mês mais úmido é junho, pois acompanha o 

regime de chuvas, que também é mais elevado neste mês, como mostrou a Figura 9 acima. 
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Figura 11: Médias mensais da umidade relativa, para os anos de 2006 a 

2017. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 

  

 A temperatura na cidade de Natal, para os anos analisados, apresentou suas médias 

anuais para máximos e mínimos de acordo com o estudo de Motta (2004), que avaliou a 

média anual da temperatura de Natal, para dez anos de estudo. Segundo Motta (2004), a 

temperatura média da cidade é de 26ºC, seus mínimos são de 24ºC e máximos de 30ºC, 

porém, podem ocorrer valores mais extremos, como o encontrado pelo autor. 

Paralelamente, os resultados encontrados no período estudado para este trabalho, 

coincidem com os da literatura, como mostra a Figura 12. Observa-se que a média da 

temperatura mínima compreende valores entre 20 e 25ºC. A média da temperatura máxima 

fica em torno de 31ºC, com a menor média da temperatura máxima de 26ºC. 

 

Figura 12: Média anual da temperatura de Natal, para os anos de 2006 a 

2017. 

 
Fonte: INMET (2018). 
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 A Figura 13 a seguir, mostra a média anual da direção predominante do vento para 

cada ano, desde 2007 a 2016. O BDMEP fornece uma tabela com os códigos de direção 

dos ventos, (Tabela 1, com valores observados em Natal). 

 

 

Tabela 1: Código para direção dos ventos, disponibilizado pelo 

BDMEP. 

Código Descrição 

0 Calma 

9 – 10 Leste 

14 – 15 Sudeste 

18 – 19 Sul 
Fonte: Adaptado de INMET (2017). 

 

 

 

Figura 13: Média anual da direção predominante do vento, para os 

anos de 2006 a 2017. 

 

Fonte: INMET (2018). 

 

Nota-se que a direção predominante para Natal é de sudeste (14) em quase todos os 

meses dos anos estudados, sendo maio o mês que apresenta direção leste (9-10). 

A Figura 14 mostra que a intensidade do vento em Natal nas estações de verão e 

outono são menos intensos, enquanto que, a partir da transição de outono para primavera e 

de primavera para inverno, a intensidade aumenta. Barros et al. (2013) cita que essa 

dinâmica deve-se ao comportamento da circulação geral da atmosfera, e que essas estações 

são de transição e apresentam mais turbulência. 
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Figura 14: Média mensal da intensidade do vento durante os meses do ano 

para dez anos de dados. 

 
 Fonte: MOTTA (2004). 

 

 

4.1.2. Satélite CALIPSO e sensor CALIOP 

 

A missão CALIPSO foi lançada em 28 abril de 2006 pela National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) em parceria com a Centre National D’Éstudes Spatiales 

(CNES) com o principal objetivo de fornecer informações a cerca da distribuição vertical das 

camadas de nuvens e aerossóis em escala global e assim compreender seus impactos no 

sistema climático terrestre (WINKER et al., 2007). Sendo mais um integrante da constelação 

de satélites "A-Train", ilustrada na Figura 15, atualmente constituída por sete satélites 

(GCOM-W1, OCO-2, Aqua, CloudSat, CALIPSO, PARASOL e Aura) circulando em todo o 

mundo (WINKER, 2003; NASA, 2017). Todos os satélites da constelação A-train estão em 

uma órbita de 705 km com cruzamento com o equador no tempo de aproximadamente 1:30 

PM, hora solar local. Em um dia completo o CALIPSO faz 14,55 voltas ao redor da terra. Ao 

final de um dia completo o CALIPSO desloca-se aproximadamente 10,8º a oeste, assim, a 

cada 16 dias este consegue fazer toda cobertura do globo com variação de ±10 km (WINKER 

et al., 2007). 

O CALIPSO possui três instrumentos: o Lidar Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal 

Polarization (CALIOP), um Radiômetro de imagiamento na região do Infravermelho (IIR), 

com três canais e resolução espacial de 1 km, possuindo ainda varredura podendo chegar até 
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61 km, e uma câmera de ampla visão (WFC), funcionando com comprimento de onda de 650 

nm (HOSTETLER et al., 2006). O CALIOP fornece dados de retroespalhamento a 532 nm e 

1064 nm, bem como componentes de polarização ortogonais (paralelos e perpendiculares) a 

532 nm (THOMASON et al., 2007). O Lidar CALIOP é o instrumento de maior importância 

transportado pelo CALIPSO, é baseado em dois lasers iguais de Nd:YAG operando em dois 

comprimentos de onda, em 1064 nm e em 532 nm (WINKER, 2006).  

 

Figura 15: Constelação “A-Train”.  

 

Fonte: NASA, 2017. 

  

 Mais precisamente, o CALIOP detecta a radiação retroespalhada proveniente do 

sistema terra/atmosfera. O coeficiente de extinção, coeficiente de retroespalhamento e 

profundidade óptica são medidos por meio da interpretação dos sinais de técnicas de inversão 

de dados (LIU et al., 2009; OMAR et al., 2009; YOUNG; VAUGHAN, 2009), permitindo 

obter informações sobre as forçantes diretas dos aerossóis, como sua distribuição vertical, 

profundidade óptica e tipo de aerossol (PETIOT, 2012). A Tabela 2 mostra resumidamente as 

características do CALIOP. 
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Tabela 2: Características do instrumento CALIOP. 

Componente Característica 

Laser Nd: YAG bombeado por diodo 

Comprimentos de onda 532 nm
2 

e 1.064 nm 

Pulso de energia 110 mJoule/canal 

Taxa de repetição 20 ns 

Telescópio receptor 1,0 m de diâmetro 

Resolução vertical 30-60 m 

Resolução horizontal 333 m 
 

Fonte: Adaptado de Thomatson (2007). 

 

 O sistema de recepção do sinal no satélite é composto por um telescópio que mede 

1m de diâmetro que detecta a radiação retroespalhada e direciona para um sistema óptico 

composto por espelhos, divisores de feixe e filtros de interferência. O sinal de 532 nm que 

retorna é enviado para um dispositivo chamado etalon, que reduz as interferências causadas 

por ruídos solares. Em seguida os sinais são separados por polarizadores em dois sinais 532┴ e 

532|| (perpendicular e paralelo, respectivamente). O sinal de 532 nm ainda passa por filtros de 

interferências e o sinal 1064 nm não recebe filtragem e é direcionado para o detector. Um foto 

díodo avalanche (APD) é usado na detecção no canal de 1064 nm. Dispositivos 

fotomultiplicadores (PMT) são utilizados para detecção no comprimento de onda de 532 nm. 

Quando os sinais APD e PMT são detectados, são transformados em sinais elétricos, captados 

por registradores e armazenados em computador (WINKER et al., 2007; THOMASON et al., 

2007). 

 A Figura 16 demonstra, resumidamente, o sistema receptor e de transmissão. O laser 

é direcionado próximo ao nadir, ou seja, em direção a Terra e o sinal retroespalhado é captado 

pelo telescópio, passando pelo sistema óptico para as separações dos feixes e respectivas 

filtragens, para em seguida ser direcionado ao computador (WINKER et al., 2006). 
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Figura 16: Diagrama de blocos funcionais do 

sistema receptor do CALIOP. 

 

Fonte: Adaptado de Winker (2006). 

 

O CALIOP fornece para a comunidade científica os dados de nível 1B, 2 e 3. Nesses 

dados, os de nível 1B e 2 já foram lançadas algumas versões : versão 2, versão 3, versão 3.30, 

versão 4 - atual (https://www-

calipso.larc.nasa.gov/resources/calipso_users_guide/qs/cal_lid_l2_all_v4-10.php). 

A primeira versão de dados CALIOP nível 1 foram lançados em dezembro de 2006. 

Esta versão consistiu dados de nível 1B e um subconjunto de produtos de nível 2. 

Os produtos de dados de nível 2 foram lançados em janeiro de 2008 e incluíram, pela 

primeira vez, produtos de perfis de aerossóis e nuvens e resultados de recuperações do perfil 

de extinção (HOSTETLER et al., 2006; WINKER et al., 2009). 

Neste trabalho serão utilizados dados do CALIOP nível 1B, pois estes fornecem dados 

de retroespalhamento total atenuado a 532nm e dados de nível 2, que fornece produtos de 

camadas de aerossóis e nuvens, tipo de aerossóis e perfis de extinção e retroespalhamento, 

desta forma, será mais detalhada as informações sobre essas versões. 

Os dados do CALIOP nível 1 consistem em perfis geolocalizados e calibrados, 

juntamente com informações sobre a calibração, garantia de qualidade e um conjunto limitado 

de dados de status do instrumento. A localização geodésica do lidar é determinada usando a 

altitude e posição do satélite através de um GPS integrado (WINKER et al., 2009). 

Durante o processamento de nível 1, os perfis são registrados em uma grade de 

altitude comum usando dados do GPS do satélite pós-processados. As altitudes do perfil 

https://www-calipso.larc.nasa.gov/resources/calipso_users_guide/qs/cal_lid_l2_all_v4-10.php
https://www-calipso.larc.nasa.gov/resources/calipso_users_guide/qs/cal_lid_l2_all_v4-10.php
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CALIOP são dadas como altura acima do geóide terrestre. As precisões de geolocalização são 

de aproximadamente 50 m na horizontal e 10 m na vertical (WINKER et al., 2009). 

Três tipos de perfis são fornecidos no produto de nível 1B: retroespalhamento total 

atenuado em 532 nm (soma do canal perpendicular e paralelo) e retroespalhamento atenuado 

em 1064 nm, perfil de retroespalhamento atenuado perpendicular em 532 nm. Devido à 

atenuação que o sinal sofre ao percorrer a atmosfera, os perfis de retroespalhamento atenuado 

(  ) são corrigidos pelo termo de transmitância da atmosfera (HOSTETLER et al., 2006), que 

é representada pela Equação (12) 

 

  ( )   [  ( )    ( )]   
 ( )                                                                                           (12) 

 

na qual   ( ) e   ( ) representam as contribuições do retroespalhamento de partículas e de 

moléculas na atmosfera no alcance ( ) do satélite, e   
 ( ) representa a transmitância no 

caminho percorrido entre ida e volta do sinal. A transmitância, representada na Equação (13), 

determina o quanto do sinal sofre atenuação devido às partículas, moléculas e a camada de 

ozônio. 

 

  ( )     
 ( )    

 ( )      

 ( )                                                                                      (13) 

 

Os principais produtos fornecidos pelos dados de nível 1B são: coeficientes de 

retroespalhamento total atenuado a 532 nm, coeficiente de retroespalhamento atenuado 

perpendicular em 532 nm e, coeficiente de retroespalhamento total atenuado a 1064 nm, 

conforme definido pelas seguintes Equações: 

 

  
         

( )   [  ( )     ( )]    
 ( )                                                                             (14) 

 

  
     

( )    ( )    
 ( )                                                                                                    (15) 

 

  
    

( )       ( )     
 ( )                                                                                               (16) 

 

 Segundo Winker et al. (2009), o sinal Lidar passa por uma calibração, a fim de 

converter o sinal de potência  ( ), na contagem do digitalizador, para   ( ): 
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  ( )   
  ( )

    
                                                                                                                          (17) 

 

no qual   é o coeficiente de calibração,   a energia de pulso do laser medida e    o ganho do 

amplificador eletrônico. Os perfis noturnos do canal paralelo em 532 nm,   ( ), são 

calibrados pela técnica Lidar padrão, para normalizar o sinal de ruído, tendo como base o 

espalhamento molecular em altas latitudes. Do canal paralelo de 532 nm é calculado o perfil 

de retroespalhamento na altitude de 30 a 34 km. A concentração de aerossóis nessa altitude é 

considerada insignificante, sendo o sinal unicamente molecular. Os dados meteorológicos, de 

densidade molecular e de retroespalhamento molecular são disponibilizados pelo Centro de 

Modelagem e Assimilação Global da NASA (GMAO) (WINKER et al., 2009). 

 O ganho relativo dos dois canais de 532 nm é medido inserindo o pseudo-

depolarizador no percurso de feixe de 532 nm, para colocar quantidades iguais de luz em cada 

um dos dois detectores de 532 nm, permitindo que o canal perpendicular seja calibrado em 

relação ao canal paralelo. Os perfis paralelos e perpendiculares de 532 nm são então somados 

para produzir o perfil de retroespalhamento total atenuado de 532 nm,   ( )     
   

( )  

   
    

( ). 

O perfil de 1064 nm é calibrado em relação à intensidade de retroespalhamento de 

532 nm utilizando sinais de retornos de nuvens cirrus. O algoritmo de calibração de 1064 nm 

pressupõe que as nuvens de cirrus são alvos de retroespalhamento espectralmente neutros. O 

resultado final do processamento de nível 1 são perfis calibrados de retroespalhamento 

atenuado perpendicular em 532 nm,   
    

( )  e retroespalhamento total atenuado,  ( ), em 

532 e 1064 nm. 

Os dados de Nível 1 estão sintetizados na Tabela 3, abaixo. 

 

Tabela 3: Resumo dos parâmetros de dados de nível 1. 

Produtos Parâmetros 

Nível 1b Perfil de retroespalhamento atenuado total - 532 nm 

Nível 1b Perfil de retroespalhamento atenuado perpendicular - 532 nm 

Nível 1b Perfil de retroespalhamento atenuado - 1064 nm 

Fonte: Adaptado de Lopes (2011). 

 

Os produtos dos dados de nível 2, incluem: produtos de perfis de aerossóis e nuvens 

e resultados de recuperações do perfil de extinção. A calibração diurna, a detecção de 
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camadas e os algoritmos de classificação de camadas foram todos significativamente 

melhorados na versão 2. A versão 4.10 (V4) é a primeira versão nova dos produtos de dados 

CALIPSO nível 2 desde o lançamento inicial da série de produtos da Versão 3 e V4 fornece 

um avanço substancial sobre as versões V3 e anteriores, artefatos de recuperação conhecidos 

foram eliminados e aprimoramentos foram feitos para aumentar a precisão dos dados 

científicos e, ao mesmo tempo, reduzir as incertezas. Os produtos de dados V4 possuem mais 

informações de detecção de superfície do que as disponíveis na versão anterior. As 

informações de detecção de superfície são registradas em um grupo de variáveis de 

parâmetros múltiplos. Além do status de detecção, ainda fornece os seguintes parâmetros em 

532 nm e 1064 nm: retroespalhamento atenuado integrado, taxa de despolarização de volume 

integrada, taxa de cor atenuada integrada, e detecções de superfície em resoluções espaciais 

mais finas (ou seja, 1/3 km e 1 km) (HOSTETLER et al., 2006; WINKER et al., 2009). 

 Os dados de nível 2 existem em três tipos: produtos de perfis verticais, produtos de 

camadas (aerossóis e nuvens) e máscaras da característica vertical da atmosfera (VFM). A 

Tabela 4 explica as informações que cada um desses produtos fornece. 

 

Tabela 4: Informações sobre os produtos de Nível 2 do CALIOP. 

Produtos Informações 

 Produtos de camadas de aerossóis e 

 Produtos de camadas de nuvens 

 Altitude da base e topo, profundidade 

óptica e tipo de aerossóis; 

 Altitude da base e topo, profundidade 

óptica e fase água/gelo. 

 

Produtos de máscaras da característica 

vertical da atmosfera (VFM) 

 

Máscara de nuvens e fase gelo-água; máscara 

e tipo de aerossóis. 

Produtos de perfis verticais Perfis de extinção e retroespalhamento a 532 

nm e 1064 nm. 

Fonte: Adaptado de Lopes (2011). 

 

Os dados para camadas e perfis de aerossóis têm resolução vertical de 5 km. Esses 

dados de nível 2 se processam de três módulos principais. Inicialmente são identificados 

nuvens e aerossóis nos perfis de retroespalhamento atenuado em 532 nm utilizando um 

algoritmo Selective Interative Boundary Locator (SIBYL), que faz a localização e seleção dos 

limites de nuvens e aerossóis (VAUGHAN et al., 2009). 
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 Após classificado o cenário pelo algoritmo SIBYL, um outro algoritmo, denominado 

Scene Classification Algorithms (SCA), faz a determinação da fase gelo/água para as nuvens e 

determina os tipos de aerossóis das camadas (OMAR et al., 2009).  

 O SCA fornece a classificação dos tipos nuvens e aerossóis. Neste trabalho, será 

utilizado apenas as classificações para aerossóis. Os “tipos de aerossóis” classificados pelo 

SCA são misturas de partículas de aerossóis que estão em uma determinada massa de ar de 

uma região, e essa mistura dependerá das fontes locais da região ou das massas de ar que 

trazem aerossóis de outras localidades (WINKER et al. 2009). 

Como cada tipo de aerossol classificado possui sua característica, é associado um 

valor de razão lidar, como mostrou a Equação 11. Esses valores de RL para cada tipo de 

aerossol pode ser utilizado para recuperação do perfil vertical de extinção, que é obtido pelo 

algorítmo HERA (Hybrid Extinction Retrieval Algorithm). A classificação desses valores de 

RL é muito importante quanto à classificação dos aerossóis como forçantes radiativas 

antropogênicas ou naturais. 

Segundo Omar et al. (2005) este modelo de identificação de aerossóis que é usado 

pelo satélite CALIPSO é proveniente de uma análise de cluster com dados de propriedades 

ópticas de fotômetros solares da rede Aerosol Robotic Network (AERONET), instalado em 

várias localizações, com medidas de 1993 a 2002. Foram identificados seis tipos de aerossóis 

e misturas de aerossóis que ocorriam com mais frequência pelo sistema utilizando dados 

como a distribuição de tamanho desses aerossóis, o índice de refração, albedo simples e a 

razão de extinção pelo retroespalhamento. A composição desses aerossóis não é 

completamente homogênea nas massas de ar, porém essa classificação permite com que se 

tenha uma base da distribuição dos tipos de aerossóis geográfica. 

Esses tipos de aerossóis encontrados com maior frequência classificam-se como 

Poeira (aerossóis de queimadas), Continental limpo, Continental poluído, Poeira poluída 

(mistura de poeira + poluição), fumaça e Marinho limpo. A Tabela 5 mostra os valores de 

razão lidar para o comprimento de onda de 532 nm associados a esses tipos de aerossóis. 
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Tabela 5: Tipos de aerossóis e valores de razão lidar utilizados 

pelo algoritmo de classificação de aerossóis do CALIPSO. 

Tipos de aerossóis Razão lidar 532 nm 

  

Marinho limpo 20 

Continental limpo 35 

Poeira 40 

Poeira poluída 65 

Continental poluído 70 

Fumaça 70 

 

Fonte: Adaptado de LOPES (2011). 

 

  

De acordo com Vaughan et al. (2006) o funcionamento o algoritmo SCA faz testes 

de medidas para a classificação dos tipos de aerossóis, usando a razão de depolarização 

integrada na camada (Equação 18 a seguir) e o coeficiente de retroespalhamento atenuado 

integrado na camada (Equação 19). 

 

  ( )  
∑    ( )      

      

∑     ( )      
      

  
∑    ( )      ( )      

       

∑   | ( )    |  ( )
      
      

                                                                        (18) 

 

R base e r topo são as altitudes da base e topo, respectivamente, das camadas identificadas 

pelo SIBYL. 

 

      ∫    ( )     ( )  
 ( )

    

    
                                                                                   (19) 

 

 A grandeza       é o coeficiente de retroespalhamento atenuado integrado estimado, 

e só pode ser calculado precisamente depois do completo processo de recuperação dos dados 

do CALIOP, com os valores de RL inicial e recuperação do perfil de extinção dos aerossóis 

determinados (VAUGHAN et al., 2006). Ainda utiliza-se informações da localidade e seu tipo 

de superfície, como oceanos, deserto ou regiões com neve, formando assim um algoritmo que 

pode conter até vários passos para determinar o tipo de aerossol mais provável (OMAR et al., 

2009). 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%8A%A5&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%8A%A5&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%8A%A5&action=edit&redlink=1
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O ultimo passo é feito pelo algoritmo Hybrid Extinction Retrieval Algorithm 

(HERA), que determina os perfis de retroespalhamento e extinção para partículas de aerossóis 

(YOUNG e VAUGHAN 2009). 

 

4.1.3. Sistema DUSTER/Lidar Natal 

 

 No Brasil, atualmente, existem quatro sistemas Lidar em operação, sendo dois na 

região Sudeste e outro na região Norte do país e um no Nordeste. Com poucos sistemas 

instalas no grande território brasileiro, havia uma defasagem com relação ao monitoramento 

de aerossóis e nuvens utilizando sistemas Lidar. A partir de 2014 o Laboratório de Laser e 

Aplicação Ambiental (LEAL) no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) em 

conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) se empenharam para 

instalar um sistema de lidar de despolarização na cidade de Natal (5º 50’ 29’’ S, 35º 11’ 57’’ e 

0 m acima do nível do mar), Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. Este lidar faz 

parte da rede LALINET (Latin America Lidar Network) (LANDULFO et al., 2016). 

O primeiro objetivo deste sistema é identificar e analisar o transporte de aerossóis de 

poeira mineral Saariana que chegam do continente africano para a atmosfera de Natal, além 

dos aerossóis de queima de biomassa da região sub-sahel, como está ilustrado na Figura 17 

(GUEDES et al., 2016). 

 

Figura 17: Ilustração da direção e trajetória da faixa de 

poeira da região saariana para Natal/RN. 

 

Fonte: Adaptado de Landulfo et al. (2016). 
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O estudo do transporte de poeira do Saara para a região Nordeste do Brasil é 

interessante, pois a chamada janela de oportunidade para observar a poeira transportada para o 

continente nestas latitudes é fortemente influenciada pela migração da ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical), colocando esta região sob uma variedade de padrões de 

circulação que tornam possível a passagem dessa poeira. O transporte de poeira para esta 

região ocorre com maior probabilidade nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (DJF), a 

migração é afetada por grandes oscilações como El Niño Oscilação Sul (ENSO), a menor 

probabilidade de observar este fenômeno é nos meses junho, julho e agosto (JJA) (MOULIN 

et al., 1997; LANDULFO et al., 2016). 

O sistema DUSTER Lidar de despolarização foi criado para detectar camadas de 

aerossóis de poeira do deserto do Saara que são transportados sobre do Oceano Atlântico, e 

para analisar as propriedades ópticas deste material, tudo isto com o intuito de que esses 

resultados possam ser assimilados por um modelo de transferência radiativa, além de modelos 

de química atmosférica, propiciando a quantificação do impacto desse transporte em regiões 

como a Amazônia e o Nordeste do Brasil. Este sistema de depolarização elástica com 

comprimentos de onda variados foi desenvolvido pelo Centro de Lasers e Aplicações no IPEN 

para que seja feito um perfil vertical das propriedades ópticas de aerossóis, ou seja, para que 

sejam gerados coeficientes de retroespalhamento e coeficientes de extinção, além de razão de 

depolarização de partículas a 532 nm. As primeiras medições foram realizadas em fevereiro 

de 2016 (LANDULFO et al., 2016). 

O sistema DUSTER Lidar Natal possui 4 canais : 1064 nm, 532 nm (‖), 532 nm (⊥) e 

355 nm acoplados a um telescópio Cassegranian Carbon Plastic de 300 mm. Os canais tem 

filtros de interferência para bloquear o ruído de fundo da luz solar com largura de banda de 25 

nm FWHM. O laser emite a 1064 nm (pulso de 300 mJ), 532 nm (pulso de 150 mJ) e 355 nm 

(pulso de 90 mJ). A taxa de repetição dos pulsos é de 20 Hz, com duração de 7 ± 2 ns. O 

sistema de detecção possui um Fotodíodo de Avalanche (APD) para detecção de radiação de 

1064 nm e três fotomultiplicadores (PMT), para os canais 532 nm e 355 nm. A digitalização 

do sinal se faz por um gravador de transientes que funciona nos modos analógico e de 

fotocontagem (Licel GmbH). A capacidade de medição da despolarização do DUSTER 

distingue e identifica sem equívocos os parâmetros da taxa de despolarização linear de 

volume. Essa taxa de depolaziação linear do volume é definida como a relação do sinal de 

retorno lidar polarizado para o sinal de retroespalhamento polarizado em paralelo, o sinal 

então é selecionado na caixa de recepção óptica por meio do cubo divisor de polarização 

(PBC). Para a recuperação da razão de depolarização do volume linear δν, precisa fazer uma 
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calibração que abrange o fator de amplificação η* aplicando uma calibração Δ90° utilizando 

uma placa λ/2 (HWP) (LANDULFO et al., 2016). Especificações do sistema DUSTER/Lidar 

Natal são ilustradas na Tabela 6, adaptada de LANDULFO et al., (2016) e imagens do 

equipamento na Figura 18. 

 

Tabela 6: Especificações e configurações do sistema Lidar. 

Sistema Laser 

Tipo do Laser Nd: YAG 

Comprimentos de onda 355 nm, 532 nm e 1064 nm 

Energia de pulso 100 mJ (355 nm), 200 mJ (532 nm) e 400 mJ 

(1064 nm) 

Taxa de repetição 20 Hz 

Duração do pulso 7 ± 2 ns 

Sistema de recepção 

Sistema óptico Telescópio Cassegranian 300 mm de diâmetro 

Lente focal 2000 mm 

Campo de visão ≤ 1 mrad 

Detecção @ 1064 nm 

@ 532 nm 

@ 355 nm 

Fonte: Adaptado de LANDULFO et al. (2016). 
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Figura 18: Componentes do sistema DUSTER/Lidar Natal e 

detalhes dos canais. 

 

Fonte: Guedes et al. (2016). 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Propriedades ópticas 

 

O passo inicial da metodologia foi decidir o local de referência para obter as medidas 

do satélite CALIPSO, assim, a cidade de Natal/RN foi escolhida, pois ainda não haviam sido 

realizadas pesquisas com o satélite CALIPSO, que mostrassem um perfil das propriedades 

ópticas da atmosfera da região. Além de que, a cidade de Natal é objeto de pesquisas 

relacionadas ao transporte transatlântico de aerossóis de poeira, advindas do continente 

africano, que atravessam a atmosfera de Natal com destino a Amazônia, pois possui um Lidar 

terrestre, denominado DUSTER, para pesquisas com estas finalidades (LANDULFO et al., 

2016). 

 Os dados foram obtidos do sensor CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal 

Polarization). O CALIPSO fornece, para cada passagem, arquivos com valores de 

profundidade óptica do aerossol (dados de nível 2), passando sobre Natal (latitude 05º47’32’’ 

S e longitude 35º12’34’’ N) no período da manhã (por volta de 04h20min, hora local) e final 

da tarde (aproximadamente 16h20min, hora local). A profundidade óptica do aerossol está 

disponível para dois comprimentos de onda: 532 nm e 1604 nm. Neste trabalho foram usados 

apenas dados para o comprimento de onda de 532 nm. 

Optou-se pelo intervalo de distância de, no máximo, 120 km do Lidar terrestre e as 

passagens do satélite, pois, de acordo com Kovacs (2006) e Lopes (2013) a correlação entre 
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medidas de instrumentos em satélites e os instrumentos terrestres diminui em 20% para 

distâncias acima de 200 km de distância e 10% para distâncias de até 140 km, com medidas 

de diferença de até uma hora. Anderson et al. (2003b) sugere que uma correlação boa se dá 

em intervalos de tempo de até 3 horas e de espaço de 60 km, e uma correlação considerada 

aceitável, em intervalos de tempo de até 6 h e de espaço de 120 km. Desta forma, foram 

escolhidos apenas os dias de medidas, com intervalos de distância menores e iguais a 120 km, 

entre o satélite CALIPSO e DUSTER/Lidar. Esse intervalo de medida foi seguido para todas 

as análises.  

Após identificadas as passagens do CALIPSO no intervalo de distância de 120 km, 

para a determinação do primeiro objetivo desse trabalho (analisar os valores de AOD, os 

valores de razão lidar (sr) e altitude do topo e base das camadas de aerossóis), o tratamento 

estatístico dos dados foi realizado com dois scripts.  

O script wpv4ws inicialmente lê uma lista de arquivos de dados do CALIPSO de 

camada de aerossol e calcula a AOD total na coluna atmosférica (Total column AOD at 532 

mn), a Razão Lidar (RL) em 532 nm (Lidar ratio at 532 nm), e a altitude do topo e base da 

camada de aerossóis, para todos os tipos de aerossóis detectados pelo CALIPSO, gerando  

bloxpots. 

O script generate_monthly_statistics_percentage_FLversion calcula o histograma 

das frequências de detecção dos valores de AOD para diferentes tipos de aerossóis 

classificados pelo algoritmo do CALIPSO: Marine, Dust, Polluted Continental, Clean 

Continental, Polluted Dust e  Smoke. 

 Esses dados ainda foram correlacionados com os dados de precipitação, umidade 

relativa e temperatura, apresentados neste capítulo. Também foram calculados os valores 

médios e respectivos desvios padrão da AOD. 

 

 

4.2.2. Estudo de caso 

 

Um estudo de caso foi realizado para os dias 07/09/2009; 13/09/2011; 07/09/2013 e 

15/09/2016, para uma análise preliminar do transporte de aerossóis sobre Natal. Esses dias 

foram escolhidos pelo fato de os valores de razão Lidar (70 sr) e de altitudes de camadas de 

aerossóis observadas no mês de setembro, estarem mais acentuados que os outros meses, com 

o intuito de compreender melhor a proveniência desse tipo de aerossol. 
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Os gráficos de subtipo de aerossol gerados dos dados de nível 2, mostram o subtipo 

de aerossol resultantes do sensor CALIOP para uma análise qualitativa da camada de 

aerossóis, assim pode-se estudar as partículas predominantes na atmosfera da cidade nesse 

período de tempo. 

Foram analisadas imagens de perfil de máscara de subtipo de aerossol resultantes do 

sensor CALIOP disponíveis na internet no endereço https://www-

calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/production/. 

Retrotrajetórias de massas de ar também foram analisadas pelo modelo de trajetórias 

HYSPLIT, para os quatro dias em questão. 

Foi usado o modelo de trajetórias HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian 

Integrated Trajectory), acrônimo para Modelo híbrido de trajetórias lagrangianas integradas 

para partículas. Esse modelo foi desenvolvido pela NOAA (Agência Nacional de 

Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) juntamente com a Agência de 

Meteorologia da Austrália. Ele tem como objetivo calcular as trajetórias que uma determinada 

massa de ar percorreu e as áreas de deposição das partículas (DRAXLER e HESS, 1998). 

Encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico https://ready.arl.noaa.gov/index.php, 

em uma versão online, como também pode ser baixado em Mac ou sistema Linux e Windows. 

Os dados necessários para a realização do cálculo das trajetórias no HYSPLIT foram: 

a hora em UTC, o tempo total de retorno em horas foi de 168 horas o que corresponde a cinco 

dias. O modelo HYSPLIT permite o cálculo das trajetórias em diferentes níveis atmosféricos. 

As altitudes utilizadas foram de 500 m, 1000 m e 2000 m. 

 

4.2.3. Comparação dados DUSTER/Lidar Natal e dados CALIPSO 

 

Com o objetivo de analisar os perfis de sinal de retorno do DUSTER/Lidar Natal, 

analisou-se o sinal de retorno desse sistema com o sinal de retroespalhamento total atenuado a 

532 nm, dos dados de nível 1, do satélite CALIPSO, para o dia 06/12/2016, afim de obter 

conclusões se tanto o sinal de retorno do DUSTER/Lidar, quanto o do CALIPSO (dados de 

nível 1) são coerentes na verificação inicial de nuvem e aerossol sobre a região de estudo. 

O script liracos_V4-duster gera as figuras de quick-looks para medidas realizadas 

com o sistema DUSTER/Lidar Natal. Inicialmente o programa transforma os dados de binário 

para .ascii e depois gera as figuras em gráficos de cortina (quick-looks). 

Analisou-se o perfil de máscara de subtipo de aerossóis fornecida pelo CALIPSO, 

para verificar os tipos de aerossóis presentes na atmosfera e em seguida, foi feita uma 

https://www-calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/production/
https://www-calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/production/
https://ready.arl.noaa.gov/index.php
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retrotrajetória com o modelo HYSPLIT, afim de identificar trajetórias de massas de ar que 

chegaram a esta região neste dia. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Análise da Profundidade Óptica de Aerossóis (AOD) 

 

O conhecimento sobre a distribuição dos aerossóis na atmosfera é um dos fatores 

importantes, pois segundo Yamasoe e Rocha (2013), a variação da profundidade óptica indica 

a quantidade relativa de aerossóis. Nesta perspectiva, um dos objetivos deste trabalho foi 

efetuar um estudo observacional da presença de aerossóis na coluna atmosférica utilizando a 

profundidade óptica do aerossol (AOD). Foram usados dados de AOD no comprimento de 

onda de 532 nm para a região estudada (Natal/RN) obtidos do sensor CALIOP à bordo do 

satélite CALIPSO. 

Uma série temporal da média anual da profundidade óptica de aerossóis a 532 nm 

está demonstrada da Figura 19. As variações de AOD são, em média, de 0,02, mostrando que 

há pouca variação na presença de aerossóis. 

As chuvas, que ocorrem com frequência, são fatores que ajuda a limpar a atmosfera 

da cidade, pois a precipitação influencia nas concentrações de aerossóis, assim, nos anos em 

que os índices pluviométricos são mais altos, as médias são maiores que em anos mais secos, 

além de que, a ausência de outra fonte significativa local de emissão de aerossóis resulta em 

baixos valores de AOD. 

No entanto é importante considerar que pode haver um aumento no valor de AOD 

mesmo quando há precipitação, pois pode ocorrer chuva de nuvens bem baixas, logo os 

aerossóis que estão em camadas inferiores às nuvens são identificados. 
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Figura 19: Médias anuais de AOD obtidas pelo satélite CALIPSO, no canal de 

532 nm para Natal/RN, para os anos de 2007 a 2016. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

 

A Figura 20 mostra a variabilidade média mensal da profundidade óptica do aerossol 

(AOD) obtida a partir do satélite CALIPSO para a Região Metropolitana de Natal/RN para 10 

anos de estudo (2007-2016). Observaram-se maiores concentrações de aerossóis nos meses de 

junho de 2008 (valor de AOD acima de 0,16) e abril de 2010 (AOD 0,15). 

Observa-se que, com exceção dos anos de 2013, 2014 e 2008, as médias dos valores 

de AOD sempre aumentam de maio para junho. 

O ano de 2010 pode ter esse valor mais acentuado pelo fato de ter sido um ano de 

seca, de acordo com MARENGO et al., (2016). No mês de abril deste ano, a precipitação 

atingiu um valor de 191 mm, valor que, no período de 10 anos deste estudo, ficou próximo a 

mediana (183 mm) para o mês citado, porém, a intensidade dos ventos é mais fraca em abril,  

segundo SAYÃO (2008) isso também contribui para manter a presença de partículas de 

aerossol. 

Os meses que apresentaram menores concentrações foram março de 2011, abril de 

2013 e maio de 2016, todos com valor de AOD 0,04. De acordo com a análise meteorológica 

feita, observou-se que o mês de abril de 2013 apresentou a média mensal de precipitação de 

147 mm, mês com baixo índice de precipitação comparados a outros anos, além de que, a 

intensidade do vento neste mês, também é fraca, dificultando a dispersão das partículas. O 

mês de maio de 2016 foi um mês bem representativo quanto à precipitações, sendo o quarto 

mês com maior precipitação (208 mm), em relação aos outros anos. 
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A maior média de profundidade óptica do aerossol apresentou valor de 0,16, 

indicando que a atmosfera sobre a cidade é fracamente impactada com a poluição dos 

aerossóis, provavelmente devido à dispersão das partículas pela ação dos ventos, que são mais 

intensos nos meses de agosto e setembro em Natal, meses estes em que as médias de AOD 

variaram entre 0,07 e 0,09. 

 

Figura 20: Série temporal de AOD obtidas pelo satélite CALIPSO, no canal de 532nm para 

Natal/RN, no período de 2007 a 2016. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

O estudo do comportamento temporal dos dados de AOD do CALIPSO permite 

observar detalhadamente sua evolução temporal. A Figura 21 mostra a variação mensal para 

todos os dez anos de AOD analisados. A principal característica da AOD em Natal é sua baixa 

variabilidade. A maioria dos valores de mediana se encontram no intervalo de 0,08 - 0,13 

ocorrendo assim, em todos os anos, para todos os meses.  
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Figura 21: Coluna de AOD em 532nm obtida pelo CALIOP para os anos de 2007 a 2016 em 

Natal/RN.

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

As condições meteorológicas influenciam diretamente os níveis de concentração de 

poluentes, assim, a sazonalidade das estações seca e chuvosa para a região de estudo, é 

caracterizada de acordo com MOTTA (2003), considerado os meses de março a julho como 

estação úmida e de agosto a fevereiro como estação seca. A estação chuvosa, períodos com 

altas taxas de precipitação, é caracterizada com AOD centralizada em valores de 0,05 a 0,2, 

com valor mínimo de 0,001, (mínimo ocorrido em todos os meses) e máximo de 0,42 

(ocorrido no mês de março). 

Entre os meses de agosto a fevereiro, na estação seca, é observado um aumento no 

valor de AOD, os valores ficam concentrados em torno de 0,08 e 0,23 (mínima de 0,001 em 

todos os meses e máxima de 0,46 em fevereiro). Este aumento, mesmo que pouco 

significativo, ocorre provavelmente, devido à diminuição da precipitação e da intensidade dos 

ventos, este último, principalmente, nos meses de janeiro a abril. 

Percebe-se que, no geral, 50% dos valores estão entre 0,05 e 0,33 e que, 25% se 

encontram acima de 0,22, chegando até aproximadamente, 0,46. Esses são valores bem acima 

da média apresentada na Tabela 6, que mostra valores máximos sempre acima de 0,9, ou seja, 

certamente na análise do Boxplot, colocou esses valores como outliers, devido o afastamento 

dos demais dados. 

As relações estatísticas para a distribuição temporal da AOD 532 nm são 

apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7: Estatística descritiva da AOD 532 nm. 

Meses Mínimo Média Máximo Desvio padrão 

Janeiro 0,003 0,083 0,986 0,063 

Fevereiro 0,005 0,097 0,985 0,076 

Março 0,001 0,092 0,938 0,072 

Abril 0,001 0,083 0,994 0,066 

Maio 0,001 0,080 0,898 0,061 

Junho 0,005 0,090 0,981 0,076 

Julho 0,002 0,079 0,961 0,058 

Agosto 0,003 0,084 0,973 0,063 

Setembro 0,004 0,084 0,939 0,061 

Outubro 0,002 0,081 0,983 0,059 

Novembro 0,003 0,095 0,933 0,074 

Dezembro 0,003 0,090 0,982 0,073 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

É importante ressaltar que prováveis erros sistemáticos podem ocorrer no processo 

de calibração dos dados do Lidar CALIOP, podendo acontecer contaminações de alguns 

perfis por nuvens esparsas (mais espalhadas). Essas nuvens, geralmente, são classificadas de 

forma correta, porém, como em qualquer instrumento, podem ocorrer erros e serem 

classificadas como aerossóis. Kacenelenbogen et al. (2011) fizeram uma comparação de 

valores de AOD do CALIOP com valores de outros instrumentos (fotômetro solar da rede 

AERONET, sistema MODIS, e sistemas HSRL e POLDER) para um mesmo dia. O CALIOP 

obteve o valor de AOD de 0,32; os demais instrumentos apresentaram valores de 0,71 para o 

fotômetro; 0,67 para o MODIS; 0,52 para o HSLR e 0,58 para o POLDER. 

Segundo Lopes (2011), essa subestimação nos valores dos dados do Lidar CALIOP é 

relacionada a uma possível contaminação de alguns perfis com sinal de nuvens esparsas, que 

não foram classificadas como aerossóis. Assim, os sinais de nuvens podem originar 

dificuldades na detecção de sinais pelo sistema óptico do CALIPSO quanto às camadas de 

aerossóis que se localizam abaixo de nuvens. 

 

 

5.2. Histogramas de dispersão da AOD para cada tipo de aerossóis 

 

Os histogramas de frequência (Figuras 22a-f) foram preparados para demonstrar os 

valores de AOD para cada tipo de aerossol classificado pelo CALIPSO. Aerossol do tipo 

marinho (Figura 22a) possui valores de AOD entre 0,02 a 0,15 mais frequentes, a partir desse 
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valor (0,15) quase não há ocorrência de AOD, mostrando ser um tipo de aerossol que não 

ocorre com valores muito diferentes de AOD. 

Os aerossóis de poeira, na Figura 22b, se mostram pouco ocorrentes em valores de 

AOD a partir de 0,1, assim, nota-se que os aerossóis de poeira apresentam pouca variação de 

valor de AOD. 

Observa-se que a Figura 22c mostra que valores de AOD entre 0 e 0,1 ocorrem entre 

6% e 4% das medidas, existem também ocorrências desse mesmo tipo de aerossol com 

diversos outros valores de AOD, chegando a haver poucas ocorrências de valores de AOD 

maiores que 0,9. Em outras palavras, aerossol do tipo de poluição continental/fumaça tem 

uma variação de valores de AOD muito grande, sendo maiores ocorrências para valores de 

AOD de até 0,2 e menores frequências de ocorrências para valores de AOD maior que isso.  

O tipo continental limpo (Figura 22d) apresentou-se com uma frequência substancial 

de 45-50% e AOD 0,01-0,03, e uma pequena frequência 5% e 2,5% de AOD 0,4 e 0,5, 

respectivamente, sendo o tipo de aerossol que possui a menor variação entre os tipos 

classificados pelo CALIPSO. 

Na Figura 22e nota-se a maior variação de valor de AOD em valores de 0,01 e 0,1, a 

partir desse valor, há pouca variação para valores até 0,4, ou seja, aerossol do tipo poeira + 

poluição, quase não ocorre para valores acima deste último. 

O aerossol classificado como marinho + poeira (Figura 22f), tem uma variação de 

14% em valor de AOD de 0,01, as demais ocorrências ocorrem em valores de 0,02 até 0,5. 

Desta forma é possível afirmar, que o aerossol marinho + poeira também possui uma variação 

considerável, porém a partir de 0,5 quase não há mais ocorrências desse tipo de aerossol nesse 

valor. 

Esses valores mostram que os aerossóis dos tipos continental limpo, poeira + 

poluição, marinho + poeira, poeira e marinho são aerossóis mais fáceis de serem detectados 

devido a baixa variabilidade dos valores de AOD, diferentemente do aerossol do tipo 

continental/fumaça, que apresentou bastante variabilidade. 
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Figura 22a: Histograma de frequência para AOD 532 nm para aerossol marinho. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

 

Figura 22b: Histograma de frequência para AOD 532 nm para aerossol de 

poeira. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

 

Figura 22c: Histograma de frequência para AOD 532 nm para aerossol de 

poluição continental/fumaça. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 22d: Histograma de frequência para AOD 532 nm para aerossol 

continental limpo. 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

Figura 22e: Histograma de frequência para AOD 532 nm para aerossol de 

poeira poluída (poeira + poluição). 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 
 
 

Figura 22f: Histograma de frequência para AOD 532 nm para aerossol 

marinho + poeira. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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5.3. Análise da Razão Lidar (RL) 

 

Os tipos de aerossóis são as misturas de vários componentes numa atmosfera ou 

massa de ar específica. Esses tipos aerossóis encontrados em uma determinada região 

dependem de diversos fatores como as possíveis fontes, sejam elas locais ou remotas, além da 

grande influência dos ventos, sua trajetória e velocidade que trazem esses aerossóis de outras 

regiões. Ainda é importante ressaltar os processos químicos que essas partículas sofrem 

enquanto são transportadas (WINKER et al., 2009). 

Neste tópico serão apresentados os resultados dos dados de Razão Lidar obtidos por 

meio do satélite CALIPSO. 

A Razão Lidar (RL) é definida pela razão entre os coeficientes de retroespalhamento 

β(λ, z) e de extinção α(λ, z), como mostrou a Equação (11).                                              

A cada tipo de aerossol, pode ser associado um valor de razão Lidar. Os valores de 

RL utilizados pelo algoritmo de classificação de aerossóis (SCA) do satélite CALIPSO 

classifica os aerossóis em seis tipos, cada um com um valor de razão lidar associado, como foi 

mostrado na Tabela 5, na seção de Revisão de Literatura.  

A Figura 23 apresenta as médias mensais, a linha tracejada indica a média mensal 

total para todos os anos dos valores de razão Lidar nos 10 anos de estudo. A média mensal 

total se estabelece em valores próximos a 35 e 40 de razão Lidar, valores esses que indicam, 

respectivamente, a presença de aerossóis do tipo continental limpo e poeira. Os valores 

mínimos e máximos encontrados estão descritos na Tabela 8. 
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Figura 23: Médias mensais de razão Lidar obtidas pelo satélite CALIPSO no canal de 532 nm 

para Natal/RN no período de 2007 a 2016. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

   

Tabela 8: Estatística para razão Lidar. 

Meses Mínimo Média Máximo Desvio padrão 

Janeiro 23 41 70 17 

Fevereiro 23 42 70 16 

Março 23 41 70 15 

Abril 23 39 70 15 

Maio 23 39 70 18 

Junho 23 40 70 18 

Julho 23 39 70 18 

Agosto 23 42 70 19 

Setembro 23 45 70 20 

Outubro 23 39 70 18 

Novembro 23 38 70 17 

Dezembro 23 40 70 18 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Na Figura 24 fica bem claro que a concentração majoritária de valores de RL se 

encontram entre 23 sr e 70 sr. 
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Os valores de razão Lidar 35 sr e 40 sr são para aerossóis do tipo poeira, 55 sr e 60 

sr, são valores que representam aerossóis de uma mistura de poeira e poluição, e o valor de 70 

sr caracteriza aerossóis de queimadas ou continental poluído. De acordo com a Figura 25, 

nota-se altas ocorrências em valores de razão lidar 23 sr, valor que se aproxima de aerossóis 

do tipo marinho limpo. A alta frequência dos valores de RL em aproximadamente 20 sr, já era 

esperada, visto que Natal é uma cidade litorânea que recebe brisa vinda do oceano 

continuamente de sudeste, o que pode também justificar as muitas ocorrências nos valor 37 sr 

de razão lidar que se aproxima do estimado para aerossóis do tipo continental limpo que pelo 

algoritmo de classificação do CALIPSO recebe valor 35 sr de razão lidar (OMAR et al. 2005, 

OMAR et al., 2009). 

Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril apresentaram valor 44 sr de razão 

Lidar, valor este muito aproximado ao classificado pelo algoritmo do CALIPSO para 

aerossóis de poeira (40 sr). Os valores dos meses de janeiro e fevereiro podem ser justificados 

pelo transporte de poeira para esta região que têm maior probabilidade de ocorrência nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando a migração dessa massa de aerossóis é 

influenciada pelas oscilações como El Niño Oscilação Sul (ENSO) e El Niño (MOULIN et 

al., 1997; LANDULFO et al., 2016). 

As altas ocorrências do valor 70 sr de razão Lidar no mês setembro foi analisado em 

um estudo de caso apresentado em seguida, sendo que a região de Natal não possui fontes 

pontuais de emissão de partículas de aerossóis de fumaça ou poluição continental. 

 

 

Figura 24: Valores de Razão Lidar para os anos de 2007 a 2016 em Natal/RN. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 25: Distribuição mensal da razão Lidar para os 10 anos de estudo (2007 – 2016). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

5.4. Análise da altitude da camada de aerossóis 

 

 As Figuras 26 e 27 a seguir mostram as concentrações das altitudes da base e topo, 

respectivamente, da camada de aerossóis nos gráficos boxplot. 

Com relação à altitude da base da camada de aerossóis (Figura 26) observa-se uma 

assimetria nos dados dos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Novembro. Os meses 

Janeiro, Fevereiro, Agosto e Setembro apresentaram máximos superiores chegando a 3 km de 

altitude. A média mensal da base da camada de aerossóis apresentou valores entre 0,349 km e 

1,049 km, como mostra a Tabela 9, estando esses valores aproximados a altitude média da 

Camada limite Planetária para Natal de 840 m (SILVA, 2015). 
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Figura 26: Altitude (km) da base da camada de aerossóis medida pelo CALIPSO 

para os anos de 2007 a 2016 em Natal/RN. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

Tabela 9: Estatística para altitude da base da camada de aerossóis. 

 

Meses Mínimo (km) Média Máximo (km) Desvio padrão 

Janeiro 0,028 0,916 3,910 0,851 

Fevereiro 0,022 0,828 3,500 0,700 

Março 0,022 0,581 2,540 0,536 

Abril 0,022 0,349 1,470 0,324 

Maio 0,022 0,439 1,580 0,391 

Junho 0,022 0,413 1,590 0,367 

Julho 0,022 0,458 1,520 0,411 

Agosto 0,022 0,822 3,500 0,757 

Setembro 0,022 1,049 4,210 0,841 

Outubro 0,028 0,812 3,350 0,700 

Novembro 0,022 0,499 2,270 0,457 

Dezembro 0,022 0,680 2,900 0,598 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

A Figura 27 mostra que a altitude do topo da camada de aerossóis sobre Natal 

apresenta valores centralizados (50%) de 1,0 a 3 km. Os meses que apresentam as menores 

altitudes são maio, junho, julho e novembro. Com exceção de novembro, os demais meses 

com as menores altitudes são aqueles em que ocorre a estação chuvosa. em geral a camada 

entre 1e 3 km é responsável por 20-25% de toda a quantidade de aerossóis da troposfera. Os 

valores mínimos sempre se apresentam abaixo de 1 km de altitude, a mediana não 

ultrapassa o valor de 2 km. Esses resultados são consistentes com Landulfo et al. (2005). 

Observa-se que, os meses de fevereiro e setembro obtiveram 25% das altitudes 
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acima de 2,5 km, com altitudes de até 4,90 e 4,84 km, respectivamente. Nesse contexto, 

esses meses de janeiro e setembro, além de apresentarem altitudes mais elevadas de 

camadas de aerossóis, também foram constatados valores de AOD mais elevados que os 

demais meses, como foi mostrado na Figura 21, do capítulo 5.1. 

Nota-se que existe uma ocorrência muito grande de valores de RL de 70 sr no mês 

de setembro. Este é o mesmo mês no qual ocorre a detecção dos maiores valores de altura 

máxima e mínima das camadas de aerossol (Figuras 26 e 27). Isso é um forte indicativo de 

casos de detecção de aerossol de queimada em altitudes elevadas acima da camada limite, 

sendo que esses aerossóis oriundos de fontes remotas são transportados em altitudes mais 

elevadas. 

 

 

Figura 27: Altitude (km) do topo da camada de aerossóis medida pelo CALIPSO 

para os anos de 2007 a 2016 na região de Natal/RN. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Tabela 10: Estatística para altitude do topo da camada de aerossóis. 

 

Meses Mínimo (km) Média Máximo (km) Desvio padrão 

Janeiro 0,382 1,773 4,480 0,750 

Fevereiro 0,262 1,874 4,900 0,847 

Março 0,202 1,519 4,090 0,662 

Abril 0,352 1,511 4,060 0,629 

Maio 0,232 1,415 3,290 0,518 

Junho 0,262 1,398 3,180 0,459 

Julho 0,292 1,414 3,050 0,403 

Agosto 0,232 1,686 4,210 0,714 

Setembro 0,202 2,025 4,840 0,875 

Outubro 0,298 1,651 3,820 0,627 

Novembro 0,232 1,414 3,110 0,488 

Dezembro 0,232 1,587 3,650 0,474 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
 

 
 

  

 

5.5. Estudo de caso  

 

A presença de altas frequências dos valores de razão Lidar 70 sr (fumaça) e de altas 

altitudes de camadas de aerossóis foram detectadas no mês de setembro, com o intuito de 

compreender melhor a proveniência desse tipo de aerossol que, de certa forma, não se 

esperava sobre Natal, este estudo de caso foi efetuado. 

Os gráficos de subtipo de aerossol gerados dos dados de nível 2 mostram o subtipo 

de aerossol resultantes do sensor CALIOP para uma análise qualitativa da camada de 

aerossóis. Os dias escolhidos para análise visam estudar a presença das partículas mais 

predominantes neste período. 

As figuras a seguir, correspondem à classificação dos tipos de aerossóis encontrados 

pelo CALIPSO, em torno da atmosfera sobre Natal. 

É possível notar a presença de aerossóis marinhos na altitude de aproximadamente 1 

km (Figuras 28a-d). A presença de aerossóis marinhos sobre Natal é esperado para atmosfera 

da cidade, pois como visto anteriormente, a predominância da direção do vento é de sudeste, o 

que permite a entrada de aerossóis oriundos do oceano. Ainda foi possível observar a presença 

de vários tipos de aerossóis que ocorrem principalmente em uma faixa entre 1 a 4 km de 

altitude, como aerossóis biogênicos. 
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Nota-se claramente, aerossóis do tipo fumaça, além de uma mistura de aerossóis de 

poluição mais poeira e poluição continental. O dia 13/09/2011 destaca-se por uma faixa, em 

uma altitude entre 3 a 4 km, de aerossóis de fumaça. Aires e Kirchoff (2001) citam que existe 

uma relação entre regiões que são fonte de aerossóis de queimada (fumaça). Desta forma, as 

regiões não fontes de queima, podem apresentar altas concentrações de aerossóis oriundos de 

queimadas, devido o transporte atmosférico.  

Os aerossóis do tipo fumaça que foram detectados em altitudes de aproximadamente 

entre 2 a 4 km. Com exceção do dia 13/09/2011, que indicou esses aerossóis em uma camada 

mais elevada entre 3 e 5 km. De acordo com Reid et al. (1998), os aerossóis se dispersam 

muito rapidamente, porém uma parte deles fica retida no interior da camada de inversão dos 

ventos alísios, que se prolonga até uma altura entre 3 e 4 km. A densidade das partículas de 

queimadas e a taxa de calor alta permitem que essas partículas consigam ser transportadas 

para a baixa e média atmosfera, entre 3 e 10 km de altitude. De acordo com Escuredo et al. 

(2005), apesar a maioria dos aerossóis está dentro da camada limite, outros aerossóis podem 

ser transportados em altitudes mais elevadas, de 5 km ou até a estratosfera. 

Para verificar a origem desses eventos de fumaça, simulações no modelo de trajetória 

HYSPLIT foram realizadas para fornecer retrotrajetórias, conforme a Figura 29, que mostram 

as regiões de origem das massas de ar que chegaram à região de Natal. O fator zoom foi de 50 

para uma melhor visualização das trajetórias de outras regiões, além disso, o banco de dados 

utilizado para gerar as trajetórias foram os dados meteorológicos de reanálise do Global Data 

Assimilation System (GDAS).  

No dia 07/09/2009, observa-se que a camada de aerossóis encontra-se a uma altitude 

entre 500 m e 3000 m (Figura 28a).  

As trajetórias mostraram que essas massas de ar são advindas da região central do 

continente africano. Nesta região, a queima de biomassa surge como um forte contribuinte 

para a presença de aerossóis, pois há poucas fontes de atividades industriais na região. A 

queima de biomassa chega a contribuir certa de 60% para a emissão de aerossóis de fumaça 

(KITUYI et al., 2005). 

O transporte e a distribuição vertical de aerossóis de fumaça e poeira sobre a região 

da África subsaariana simulados no modelo Weather Research and Forecasting com 

Chemistry (WRF-Chem), foi realizado por Yang et al. (2013), que concluiu que a poeira do 

Saara é frequentemente misturada com fumaça perto da superfície, e seus padrões de 

transporte manifestam a interação de ventos alísios, altos subtropicais, precipitação associada 

à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), podendo, através deste sistema atmosférico, 
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chegar até o nordeste brasileiro. No nível de 700 hPa e acima, as camadas de fumaça se 

espalham mais para o sul e estão frequentemente acima das camadas de poeira sobre a região 

do Sahel. Estatisticamente, os autores concluíram, que 5% das medições válidas em fevereiro 

de 2007-2011 mostram camadas de aerossol acima ou entre as nuvens. 

A região da África Subsaariana Setentrional (NSSA - Northern Sub-Saharan 

African), que responde por 20% a 25% das emissões globais de carbono da queima de 

biomassa, também sofre episódios de seca frequentes, cujos impactos sociais adversos têm 

sido amplamente relatados durante as últimas décadas. Em um estudo sobre as interações de 

aerossóis com a dinâmica climática africana/atlântica, Hosseinpour e Wilcox (2014), 

detectaram incêndios por satélite na região NSSA e mostraram, que mais de 75% dos 

incêndios ocorrem nos tipos de cobertura de savana. A distribuição de fogo mostra 

coincidência apreciável com a mudança da cobertura da terra. 

 Nas Figuras 30a e 30b, para os dias 07/09/2013 e 15/09/2016, do satélite 

MODIS/Terra, é possível verificar que o maior número de focos de queimadas ocorreu na 

região da África central, mais a sul. Dessa forma, as queimadas provenientes da região afetam 

a concentração de aerossóis em outras regiões, como foi discutido nas retrotrajetórias que 

detectou os aerossóis transportados dessa região para Natal. Para os demais dias investigados 

nesse estudo de caso, não há dados disponíveis sobre focos de queimadas. 
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Figura 28a, 28b, 28c e 28d: Perfil de máscara de subtipo de aerossóis, para Natal, nos dias a) 

07/09/2009; b) 13/09/2011; c) 07/09/2013 e d) 15/09/2016. 

 
 

 

 

  

 

 

a) 

c) 

b) 
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Fonte: NASA (2018). Disponível em <https://www-

calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/show_calendar.php>. Acesso em 09 de abril 2018. 

 

 

d) 

https://www-calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/show_calendar.php
https://www-calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/show_calendar.php
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Figura 29a, 29b, 29c e 29d: Exemplo de retrotrajetórias de massas de ar para Natal dos dias: 

a) 07/09/2009, b) 13/09/2011, c) 07/09/2013 e d) 15/09/2016 modelada pelo HYSPLIT. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fonte: NOAA (2018). 
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c) d) 
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Figura 30a e 30b: Focos de queimadas detectados pelos satélites 

MODIS/Terra para os dias: a) 07/09/2013 e b) 15/09/2016. 

a)

 
 

b) 

 
Fonte: NASA (2018). Disponível em < 

https://worldview.earthdata.nasa.gov >. Acesso em 017 de junho de 2018. 
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5.6 Comparação dos dados do DUSTER/Lidar Natal com dados CALIPSO 

 

Baseado em dados do Lidar terrestre de dezembro de 2016, foi realizado essa 

comparação dos dados coletados pelo DUSTER/Lidar Natal em um dia coincidente a 

passagem do satélite CALIPSO.  

Inicialmente foram obtidos os dias em que houve passagem do CALIPSO sobre 

Natal em um raio de até 120 km em relação ao DUSTER/Lidar, utilizando os dados de nível 1 

do CALIPSO, ou seja, dados de retroespalhamento total atenuado, no comprimento de onda 

de 532 nm. Foi identificada 1 passagem coincidente, com as distâncias de 81 km do 

DUSTER, como mostra a Tabela 11. 

 

Tabela 11: Dia de passagem do CALIPSO em relação 

às coordenadas geográficas do DUSTER/Lidar. 

Dia/mês/ano Distância (km) 

06/12/2016 81 

  
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 De acordo com a Figura 31, a camada de aerossol detectada pelo DUSTER no dia em 

questão, se apresentou a uma altitude de 1 a 3 km, sendo este valor coincidente ao analisado 

na Figura 32, que mostra o perfil de retroespalhamento total atenuado a 532 nm do CALIPSO, 

que também detectou uma camada de aerossóis para a mesma altitude. 

As camadas de nuvens que se apresentam entre 1 a 2 km, observada pela coloração 

branca, estão à altitude de, aproximadamente, 0,5 km a 1 km. A presença de sinais de nuvens 

nesses perfis da atmosfera pode ocasionar dificuldade de detecção de sinais referentes às 

camadas de aerossóis, que se encontram abaixo dessas nuvens. Dessa forma, os sinais de 

extinção de aerossóis podem ter sido atenuados devido às nuvens presentes e a presença de 

aerossóis não é detectada, característica esta, bem comum para Natal, que possui intensa 

presença de nuvens baixas. 

Uma pluma de poeira foi identificada a aproximadamente 15 km de altitude, através 

dos gráficos de retroespalhamento total atenuado (Figura 32) e máscaras de subtipo de 

aerossol (Figura 33) do CALIPSO.  
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Como a presença de camadas de poeira não era esperada para esta época do ano, 

pode-se sugerir a ocorrência de anomalias como o El Nino, que trazem esses aerossóis 

(LANDULFO et al., 2016). 

Para validar a fonte dessas plumas de poeira, foi realizada uma simulação do modelo 

de trajetória da HYSPLIT (Figura 34), que terminaram em 6 de dezembro. A retrotrajetória 

descreveu as massas de ar localizadas a uma altitude de 2000 m a 3000 m, de 7 dias, são 

advindas do oeste da África, sugerindo que fonte desses aerossóis são de origem desértica. As 

massas de ar que surgiram a uma altitude de 15 km, detectadas pelo CALIPSO e modeladas 

pelo HYSPLIT, são advindas da região norte do país, ou seja, massas intrasazonais, 

associadas à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Porém, não é comum a 

presença de partículas de aerossóis de poeira a uma altitude de 15 km, provavelmente, o 

algoritmo do CALIPSO que classifica os tipos de aerossóis pode ter classificado 

erroneamente, o que sugere uma investigação mais aprofundada para afirmar a presença das 

partículas. 

Pelas Figuras, percebe-se que os dados podem realmente ter sido classificados de 

maneira errônea. Segundo Lopes (2011), aerossóis como queimadas ou poeira são mais 

difíceis de serem classificados. Aerossóis como de poeira desértica, por exemplo, possuem 

características de termos do coeficiente de retroespalhamento atenuado e razão de cor 

semelhantes à nuvens. Essa semelhança pode acarretar classificações erradas. Pappalardo et 

al. (2010) investigou um episódio de presença de poeira do deserto do Saara detectada por 

vários sistemas Lidar na Europa, porém o satélite CALIPSO classificou essa camada como 

nuvem. O mesmo pode acorrer inversamente, como neste caso, em Natal, em que o CALIPSO 

classificou como aerossol de poeira, porém, o perfil de retorno do DUSTER (coloração 

branca) e o perfil de retroespalhamento do CALIPSO, mostram nuvens. 

Apesar da imagem gerada pelo DUSTER/Lidar não ter mostrado aerossóis em altas 

altitudes, as conclusões são de que, tanto o sinal de retorno do DUSTER/Lidar, quanto o 

CALIPSO se apresentaram coerentes na verificação inicial de nuvem e aerossol sobre a região 

de estudo. A presença constante de nuvens baixas movendo-se rapidamente é um fator que 

compromete o processo de captação do sinal, exigindo medições de longo prazo para obter 

melhores resultados. 

 Essas informações discutidas aqui neste capítulo, sobre a comparação de dados entre 

essas duas plataformas de medidas, é de extrema importância para determinar uma logística e 

planejamento para as medições do DUSTER/Lidar Natal e suas campanhas de coleta de 
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dados, pois serve de apoio para os estudos de transporte de poeira para a região, não apenas 

para Natal, mas para todo o nordeste. 
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Figura 31: Perfil de sinal de retorno em 532 nm a partir do DUSTER/Lidar 

para o dia 06/12/2016. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

Figura 32: Perfil de retroespalhamento total atenuado em 532 nm do sensor 

CALIOP para o dia 06/12/2016. 

 
 

Fonte: NASA (2018). 
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Figura 33: Perfil de máscara de subtipo de aerossóis, para Natal, no dia 

06/12/2016. 

 
Fonte: NASA (2018). 

 

 

 

 

Figura 34: Retrotrajetória de massas de ar, para Natal, no dia 

06/12/2016, modelada pelo HYSPLIT. 

 
Fonte: NOAA (2018). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho procurou entender o comportamento temporal da Profundidade 

Óptica de Aerossóis (AOD) sobre a atmosfera da região de Natal/RN em uma série histórica 

de 10 anos (2007 – 2016). Para tal, foram coletados dados de AOD do Lidar CALIOP à bordo 

do satélite CALIPSO. As séries temporais estudadas demonstraram médias baixas com pouca 

variação anual. A maior ocorrência da AOD eseus maiores valores, indicaram uma maior 

presença de aerossóis nos meses de junho de 2008 (0,16) e abril de 2010 (0,15), devido a 

pouca intensidade dos ventos e baixa precipitação. Os meses que apresentaram menores 

valores foram março de 2011, abril de 2013 e maio de 2016 (0,04), provavelmente, devido a 

baixa precipitação. 

 Os histogramas de frequência de AOD para cada tipo de aerossol mostraram que os 

tipos continental limpo, marinho e poeira, possuem valores pouco variáveis. Aerossóis de 

poeira + poluição e marinho + poeira se apresentam com mais variações de valores de AOD. 

O tipo de aerossol que apresentou maior variação foi o tipo poluição continental/fumaça, 

restrita a um período do ano.  

De acordo com a análise da razão Lidar, Natal apresentou valores entre 35 sr e 40 sr 

que caracterizam aerossóis do tipo poeira, 55 sr e 60 sr, que representam uma mistura de 

poeira e poluição, e o valor de 70 sr que caracteriza aerossóis de queimadas ou continental 

poluído. Houve altas ocorrências em valores de razão lidar 23 sr, que corresponde a aerossóis 

do tipo marinho limpo. Esta alta frequência já era esperada, sendo que a região de Natal é 

litorânea que recebe brisa vinda do oceano, o que pode também justificar os valores 37 sr de 

razão lidar estimados para aerossóis do tipo continental limpo. Os meses de janeiro, fevereiro, 

março e abril apresentaram valor 44 sr, que é classificado para aerossóis de poeira (40 sr). Os 

meses de janeiro e fevereiro podem ser justificados pelo transporte de poeira para esta região 

que têm maior probabilidade de ocorrência nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 

quando a migração dessa massa de aerossóis. Também houve altas ocorrências do valor 70 sr 

de razão lidar nos meses de janeiro, fevereiro, agosto, setembro, outubro e novembro, porém 

Natal não possui fontes pontuais de emissão de partículas de aerossóis de fumaça ou poluição 

continental de forma majoritária que possa caracterizar a atmosfera como predominantemente 

poluída por fumaça. 

Sobre a análise da altitude do topo e base da camada de aerossóis observou-se que a 

altitude do topo da camada de aerossóis apresenta valores centralizados entre 1,0 km a 3,0 

km. Os meses que apresentam as menores altitudes são maio, junho, julho e novembro, sendo 



83 

 

meses em que ocorre a estação chuvosa. Os valores mínimos sempre se apresentam abaixo de 

1,0 km de altitude, os meses de fevereiro e setembro obtiveram 25% das altitudes acima de 

2,5 km, com altitudes de até 4,9 e 4,8 km, respectivamente, e além de apresentarem altitudes 

mais elevadas de camadas de aerossóis, também foram constatados valores de AOD mais 

elevados.  

Os valores de RL de 70 sr observados no mês de setembro, seus maiores valores de 

altura máxima e mínima das camadas de aerossol, sugeriu a hipótese de casos de detecção de 

aerossol de queimadas em altitudes elevadas acima da camada limite, motivando o estudo de 

caso, que mostrou, de forma preliminar, que a região foi impactada, nos dias 07/09/2009, 

13/09/2011, 07/09/2013 e 15/09/2016, por aerossóis de fumaça localizados a uma altitude de 

3 a 4 km. Com trajetórias modeladas pelo HYSPLIT, pode-se concluir que essas massas de ar 

são advindas do continente africano para a atmosfera de Natal. Porém para camadas de 

aerossóis detectadas nas altitudes mais elevadas é necessário estudos mais aprofundados para 

afirmar a presenças de aerossóis de poeira, pois este tipo de partícula não é comum na altitude 

detectada. 

A comparação dos dados DUSTER/Lidar com os dados CALIPSO do dia 06/12/2016 

mostrou camadas de aerossóis entre 1 e 3 km, sendo este valor coincidente ao analisado pelo  

CALIPSO, que também detectou uma camada de aerossóis para a mesma altitude, da mesma 

forma, para as camadas de nuvens que se apresentam entre 1 a 2 km. As conclusões são de 

que, tanto o sinal de retorno do DUSTER/Lidar, quanto o CALIPSO e seus dados de nível 1, 

servem para a verificação inicial de nuvem e aerossol sobre a região de estudo. 

Este estudo é de suma importância para a região, pois realiza uma caracterização da 

atmosfera local de forma inédita. Além disso, pode contribuir para que estudos sobre as 

propriedades físicas e ópticas da atmosfera de Natal/RN possam ser feitos com dados 

CALIPSO, em concomitância com outros equipamentos similares, como para as pesquisas 

realizadas para o DUSTER/Lidar em Natal, com o objetivo de diminuir as incertezas com 

relação aos dados gerados por esta técnica.  
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