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RESUMO 

Existem muitos fatores que dificultam a quantificação da influência dos aerossóis nos processos 

das mudanças climáticas. Esses fatores estão associados às incertezas na distribuição e nas 

propriedades dos aerossóis e nuvens, assim como em suas interações em escala global. Com o 

propósito de diminuir essas incertezas, a NASA, em cooperação com a Centre National 

d'Études Spatiales (CNES), lançou o satélite Cloud-Aerosol LIDAR and Infrared Pathfinder 

Satellite Observation (CALIPSO), que possui a bordo um Cloud-Aerosol LIDAR with 

Orthogonal Polarization (CALIOP), que é um detector e rastreador à luz Light Detection and 

Ranging (LIDAR). O sistema realiza uma sondagem da estrutura vertical das propriedades de 

nuvens finas e aerossóis sobre o globo terrestre, durante as passagens do satélite. As 

propriedades ópticas do meio pelo qual o LASER do sistema CALIOP se propaga, são 

recuperadas por um conjudo de algoritmos, e, para garantir a qualidade dos resultados é 

necessário a avaliação dos dados por outros instrumentos. Para a avaliação dos valores da Razão 

Lidar do CALIOP, foram utilizados os dados das profundidades ópticas dos aerossóis do 

fotômetro solar da rede AERONET de 2007 a 2016 instalado em Petrolina-PE, no Nordeste 

Brasileiro. Foram selecionadas 54 medidas coincidentes em condições sem nuvens entre os dois 

instrumentos, equivalente a um percentual de 31% de todas as medidas nas proximidades de 

Petrolina/PE de 2007 a 2016. A Razão Lidar obtida do algoritmo HERA do CALIOP foi 

comparada com os valores da Razão Lidar obtidos segundo a técnica AERONET/CALIPSO 

desenvolvida por Lopes et al., (2013). O desempenho da Técnica AERONET/CALIOP para 

área de estudo para o intervalo temporal de 2007 a 2016, apresentou diferença percentual de 

14,8 ± 4,8% dos valores da Razão Lidar da técnica A/C comparada ao modelo CALIPSO. Um 

estudo de caso realizado para o dia 01/11/2007, em que, o satélite CALIPSO registrou distância 

média de 48 km em relação ao fotômetro, a profundidade óptica de aerossol resultou em 0,038 

/ 0,031, e a Razão Lidar 40 sr / 45 sr (poeira), respectivamente, com diferença de percentual de 

11%. Comparando os valores da Técnica AERONET/CALIOP com o CALIOP para os 10 anos 

de estudo, a Técnica global indicou uma subestimação dos valores de Razão Lidar, 

pressupondo-se que este pode não estar adequado para a região de estudo.  A subestimação pode 

estar associada à calibração do CALIOP, sobretudo pela influência da Anomalia do Atlântico 

Sul do campo magnético da Terra, que pode estar influenciando a acurácia das medidas do 

sistema. 

Palavras–chaves: Profundidade óptica de aerossóis, CALIPSO, AERONET, LIDAR. 



 

 

ABSTRACT 

 There are many factors that turn the quantification of the aerosol influence on climate change 

processes challenging. These factors are associated to the uncertainties in the distribution and 

properties of aerosols and clouds, as well as their global interactions. With the purpose of 

reducing those uncertainties, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) in 

collaboration with the Centre National d'Études Spatiales (CNES), launched the Cloud-Aerosol 

LIDAR and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) satellite, which has on board 

a Cloud-Aerosol LIDAR with Orthogonal Polarization (CALIOP), consisting of a light detector 

and tracker Light Detection and Ranging (LIDAR). This system performs a vertical sounding 

of thin clouds and aerosols properties around the globe as the satellite passes. A number of 

algorithms recovers the optical properties of the atmosphere along the pathway where the 

CALIOP laser propagates, and to ensure the quality of the results, it is necessary to validate the 

data by different instruments and/or methods. For this reason, ground-based measurements are 

necessary for calibration purposes. In this study a methodology was used to validate the Lidar 

Ratio  from CALIOP, by obtaining the aerosol optical depth data from 2007-2016 of a sun 

photometer part of  the AERONET network and installed in Petrolina-PE in the Brazilian 

Northeast. The CALIOP data were obtained using 54 coincident measurements under cloud-

free conditions, which corresponds to 31% of all existing measurements in the proximity of 

Petrolina/PE from 2007-2016. The Lidar Rations from CALIOP HERA algorithm and 

AERONET/CALIPSO technique (A/C-Technique), developed by Lopes et al. (2013), presented 

a percentage difference of 14.76 ± 4.79% from Lidar Ratio values of the A / C technique 

compared to the CALIPSO model. A study case carried out on 01/11/2007, in which the 

CALIPSO satellite recorded a mean distance of 48 km in relation to the photometer, the optical 

aerosol depth resulted in 0.038 / 0.031, and the Lidar Ratio 40 sr / 45 sr (dust), respectively, 

with a percentage difference of 11%. Comparing the values of the A / C Model with the 

CALIOP for the 10-year study, the overall model indicated an underestimation of the Lidar 

Ratio values, assuming that it may not be suitable for the study region. A super estimation may 

be associated to the CALIOP calibration, especially due to the influence of the South Atlantic 

Anomaly of the Earth’s magnetic field that may affect the accuracy of the system’s 

measurements. 

Key words: Optical depth of aerosols, CALIPSO, AERONET, LIDAR 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fluxo de radiação solar médio incidente, em um período de 24 horas, em toda a Terra 

é de 342 Wm−2. Em média, 103 Wm−2 são refletidos de volta ao espaço pela superfície e também 

por interações com a cobertura de nuvens, aerossóis e gases que estão presentes na atmosfera 

(LIOU, 2002).  

Os Aerossóis são definidos como partículas, sólidas e/ou líquidas, em suspensão em um 

gás. O termo é usualmente utilizado para referir-se a particulados atmosféricos, que incluem, 

nessa categoria, as gotículas de nuvens (SEINFELD & PANDIS, 2006).  Os aerossóis 

desempenham um papel fundamental no clima e no tempo meteorológico. Em interação com a 

radiação solar as partículas agem de formas diferenciadas, podendo gerar efeito direto que 

correspondem ao espalhamento ou a absorção de radiação de onda curta e longa. A este efeito 

associam-se as forçantes radiativa negativa ou positiva sobre a superfície (MENON et al., 

2013). As partículas também podem gerar um efeito indireto, no qual os aerossóis agem como 

núcleos de condensação de nuvens, modificando sua microfísica interferindo em suas 

propriedades radiativas e em seu ciclo de vida. Os aerossóis também podem gerar um efeito 

semidireto, que é o processo de absorção da radiação solar pelos aerossóis, consequentemente 

altera o perfil vertical termodinâmico e, com isto, a cobertura e propriedades das nuvens.  

No balanço climático global, os aerossóis podem ocasionar resfriamento, uma vez que 

sua forçante radiativa líquida é negativa (SOLOMON et al., 2007; IPCC, 2014). Entretanto, 

esses resultados ainda possuem grandes incertezas, que estão associadas à variabilidade da 

distribuição espacial dos aerossóis na atmosfera e, principalmente, às suas diversas 

propriedades, associadas às inúmeras fontes naturais e antropogênicas (ANDERSON et al. 

2003). A caracterização da distribuição e das propriedades ópticas dos aerossóis em escala 

global é importante para quantificar as forçantes radiativas e analisar sua contribuição nos 

processos de mudanças climáticas (ANDERSON et al. 2005). 

As técnicas de sensoriamento remotos são desenvolvidas com o propósito de obter 

informações remotamente de uma determinada matéria, área ou fenômeno. O método origina-

se do princípio da reflexão, absorção e emissão de energia eletromagnética, quando esta interage 

com a matéria receptora. Portanto, neste escopo a NASA desenvolve projetos como o A-Train, 

uma "constelação" de satélites em órbita polar, com o intuito de estudar os componentes da 

atmosfera de maneira integrada na coluna atmosférica terrestre (PARKINSON et al. 2006). A 

técnica de sensoriamento remoto pode ser passiva, processo que tem como fonte a energia 
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eletromagnética natural (sol), e técnica ativa, em que a energia fornecida é artificial.  O 

Fotômetro Solar, da Rede Robótica – AERONET, utilizado neste trabalho, é exemplo de 

sensoriamento passivo (HOLBEN et al., 1998a). Entre os satélites que transportam sensores 

ativos, pode-se destacar o CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite 

Observations), que faz parte do conjunto dos satélites que formam a constelação A-Train 

(WINKER et al., 2007). 

O CALIPSO tem como objetivo estudar o perfil de retroespalhamento e extinção da 

atmosfera, analisando a altura e espessura das nuvens e das camadas de aerossóis, 

(ANDERSON et al. 2005). Os parâmetros de retroespalhamento e extinção da atmosfera são 

medidos pelo sistema LIDAR, denominado de CALIOP, que fica a bordo do satélite. Os 

produtos fornecidos pelo satélite CALIPSO determinam as localizações das camadas dentro da 

atmosfera (VAUGHAN et al., 2009), discriminam as camadas de nuvens e aerossóis (LIU et 

al., 2009), classificam-nas em seis subtipos: poeira, marinhas, fumaça, poeira poluída, poluição 

continental e continental limpo (OMAR et al., 2009), e estimam a profundidade óptica e física 

de cada camada detectada (YOUNG E VAUGHAN, 2009). 

 O grande desafio e dificuldade em relação à análise dos dados Lidar é solucionar a 

equação Lidar, que é dependente de dois coeficientes desconhecidos, o retroespalhamento e a 

extinção (YOUNG E VAUGHAN, 2009). Para resolver essa equação é ajustado um valor que 

relaciona os dois coeficientes, denominado Razão Lidar (RL). Nesse contexto, faz-se necessário 

o estudo para avaliar a acurácia das medidas realizadas pelo satélite CALIPSO.  

A maior parte dos estudos de validações da Razão Lidar do CALIPSO foram 

desenvolvidos na Europa (PAPPALARDO et al., 2007; MONA et al 2009; MAMOURI et al., 

2009) e alguns na América do Norte (KITTAKA et al. 2011). No Brasil existe trabalho de 

avaliação da Razão Lidar do CALIPSO utilizando os dados de um sistema de retroespalhamento 

Lidar, localizado em São Paulo e os dados dos fotômetros solares com bases nas cidades: Rio 

Branco (AC), Alta Floresta (MT), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) (LOPES, et al., 2011; 

2013). O presente estudo é o primeiro trabalho desenvolvido no Nordeste Brasileiro, 

especificamente na cidade de Petrolina-PE, uma vez que, encontra-se instalado um fotômetro 

da rede da AERONET.  

Existem poucos fotômetros solares e sistemas de retroespalhamentos Lidar instalados 

no Brasil, o que limita as pesquisas quanto à análise de correlação da RL do satélite CALIPSO 

no país, acentuando, desta forma, a importância do presente trabalho, em especial para região 

nordeste do Brasil.  

Uma das maiores dificuldades apresentadas no processo de calibração do sinal do 
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CALIOP (HUNT et al., 2009) é o excessivo ruído gerado nos sensores solares do sistema, 

devido ao Brasil estar localizado na região de influência da Anomalia Magnética do Atlântico 

Sul (SAMA). A região da SAMA caracteriza-se por apresentar baixas intensidades do campo 

magnético total, coincidindo com uma região de intensa radiação no espaço próximo a Terra, 

sendo, portanto, uma espécie de “janela” à entrada de partículas cósmicas (HEIRTZLER, 2002). 

Os prótons de alta energia no cinturão de radiação interna podem danificar os componentes 

eletrônicos dos satélites artificiais. Sendo importante a avaliação dos dados do CALIOP em 

regiões que são influenciadas por SAMA. O processo de avaliação utilizando os dados do 

CALIPSO e do fotômetro contribui para compreender as propriedades físicas da atmosfera no 

local, assim avaliando o quanto o sistema CALIOP está adequado para a região, o grau de 

acurácia dos valores iniciais da Razão Lidar e o desempenho do Modelo quanto à caracterização 

dos diferentes tipos de aerossóis na área de estudo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar os dados da Razão Lidar utilizados no algoritmo do satélite CALIPSO usando 

o parâmetro de profundidade óptica dos aerossóis do fotômetro solar CIMEL da rede 

AERONET em Petrolina/PE. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as medidas coincidentes entre o fotômetro CIMEL e o satélite CALIPSO;  

 Correlacionar os valores obtidos pela AERONET/CALIOP e os fornecidos pelo Modelo 

CALIPSO; 

 Analisar as trajetórias de massa de ar utilizando o Modelo HYSPLIT, como estudo de 

caso para área de estudo;  

 Correlacionar as profundidades ópticas dos aerossóis obtidos do CALIPSO com da 

AERONET; 

 Comparar as profundidades ópticas dos aerossóis com a precipitação pluviométrica.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

      3.1 AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS 

 

Os aerossóis são definidos como sendo partículas sólidas ou líquidas, com exceção da 

água pura, em suspensão na atmosfera (SEINFELD e PANDIS, 1998). As partículas possuem 

estruturas físicas que diferem umas das outras principalmente pelo tamanho (Figura 1); 

partículas ultrafinas variam entre 0,001 µm < 2 µm, modo de nucleação entre 0,01 µm < 0,1 

µm, e moda de acumulação entre 0,1 µm < 2 µm e os gerados mecanicamente > 2 µm 

(FINLAYSON-PITTS E PITTS, 2000). 

 

Figura 1- Representação das distribuições dos aerossóis por tamanhos em gráficos com eixos 

logarítmicos, relacionado o tamanho das partículas com os processos de formação. 

 

Fonte: (adaptado de FINLAYSON-PITTSE PITTS, 2000). 
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Como mostra esquematicamente a Figura 1, no modo de nucleação estão os aerossóis 

que resultam da conversão gás-partícula; o modo de acumulação é formado por coagulação e 

condensação heterogênea; e o modo de sedimentação engloba as partículas produzidas por 

processos mecânicos. 

As partículas possuem tamanhos, formas, composições químicas e propriedades ópticas 

diferentes, dependendo do seu processo de geração. A formação dos aerossóis na atmosfera se 

dá por processos naturais ou antropogênicos. Os aerossóis naturais são: poeira do solo, emissões 

vulcânicas, partículas de sal marinho entre outros, e os aerossóis antropogênicos são emitidos 

principalmente por queima de biomassa, processos industriais e emissões por transporte 

proveniente da queima de combustíveis (FINLAYSON-PITTS E PITTS, 2000). Os poluentes 

na atmosfera podem ser diretas, consideradas emissões primárias (emitidos diretamente da fonte 

geradora), ou podem ser indiretas, consideradas emissões secundárias. Após os poluentes 

primários serem emitidos na atmosfera, passam por processos complexos de transporte, mistura 

e reações fotoquímicas, que dão origem a uma distribuição variável das suas concentrações na 

atmosfera, assim originando poluentes denominados secundários (ROSENFELD et al., 2008). 

As partículas de aerossóis podem ser transportadas por longas distâncias por meio da 

circulação atmosférica, influenciando nas condições climáticas no meio em que estão dispersas. 

Os aerossóis também mudam as propriedades termodinâmicas atmosféricas, tais como o perfil 

de temperatura e a variabilidade da umidade relativa sobre grandes áreas; esse fenômeno é 

denominado de efeito semi-direto (ROSENFELD et al., 2008). 

 

3.2 FORÇANTE RADIATIVA DOS AEROSSÓIS NATURAIS E ANTRÓPICOS 

 

A forçante radiativa (FR) devido a um agente climático é definida como a diferença em 

irradiância líquida nas diferentes camadas da atmosfera (topo da atmosfera, superfície terrestre, 

etc.) entre um estado de referência e um estado perturbado devido ao agente climático. O estado 

de referência pode ser a ausência do agente climático, ou seu impacto em uma dada época, 

adotado pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (FORSTER et al., 2007). A 

Forçante Radiativa de Aerossóis (FRA), é um parâmetro essencial na análise dos efeitos diretos 

dos aerossóis sobre a transmissão de radiação. Estes efeitos associam-se à forçante radiativa 

negativa (espalhamento) e à forçante radiativa positiva (absorção) sobre a superfície (Figura 

2a) (MENON et al., 2013). 

Os efeitos direto, indiretos (Figura 2b) e semidiretos (Figura 2c) dos aerossóis no clima 

são os mecanismos que afetam diretamente o fluxo de radiação solar na superfície, 
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correspondendo a feedbacks positivos, induzindo o aquecimento da superfície, e feedbacks 

negativos, resfriando a superfície, dependendo das propriedades intrínsecas das partículas de 

aerossóis (IPCC, 2013). Esses efeitos afetam o perfil da temperatura da atmosfera, assim como 

o calor conservado nos oceanos, na criosfera e na biosfera como um todo. 

A maior incerteza sobre a forçante climática resulta da falta de entendimento do efeito 

dos aerossóis no clima, sobretudo do efeito indireto das mudanças nas propriedades radiativas 

nos Núcleos de Condensações de nuvens (NCN) (FORSTER et al., 2007). Sendo dois de seus 

efeitos indiretos mais conhecidos o “efeito Twomey”, que enuncia como os aerossóis atuam na 

modificação do albedo das nuvens, e o “efeito Albrecht” que estabelece como alteram a duração 

do ciclo de vida e extinção das nuvens (FORSTER, 2007).  

 

Figura 2- (a) Os efeitos diretos dos aerossóis; (b) efeitos indiretos dos aerossóis no clima e (c) 

efeitos semidiretos dos aerossóis no clima. 

 

Fonte: Adaptado de Forster et al., 2007. 

Os aerossóis e os gases de efeito estufa retêm uma parte da radiação térmica que nosso 

planeta irradiaria para o espaço, causando alterações climáticas (IPCC, 2014). Na Figura 3, 

apresenta-se a contribuição de cada espécie em relação a forçante radiativa. Os valores do FR 

estão expressos em watts por metro quadrado (Wm-2). 
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Figura 3 - Contribuição de cada espécie de emissão em termos de forçamento radiativo no topo 

da atmosfera. O efeito indireto do aerossol é mostrado separadamente, pois há incerteza quanto 

à contribuição de cada espécie. 

 

Fonte: Adaptado do Relatório AR5 IPCC (2014). 

 

  A quantificação numérica da intensidade da forçante radiativa permite visualizar quais 

os fatores climáticos mais significativos por ordem de magnitude relativa e avaliar a 

perturbação que cada agente climático causa globalmente em uma região especifica. Os valores 

positivos da forçante expressam aquecimento do sistema climático enquanto que o valores 

negativos representam resfriamento do sistema. A forçante é estimada através de observações 

in situ e remota, propriedades de gases de efeito estufa e aerossóis e cálculos usando modelos 

numéricos representando processos observados (IPCC, 2013). 

 

3.3 RADIAÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A fonte de energia do sistema terrestre é proveniente do Sol, que emite radiação em larga 

escala do espectro eletromagnético. A maior parte da energia está concentrada na região do 

visível, que corresponde à faixa 400 nm a 700 nm. Em média 1368 Wm−2 do fluxo de energia 
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da radiação solar chega à órbita terrestre, dos quais 342Wm−2do fluxo concentra-se no topo da 

atmosfera terrestre, sendo que 103 Wm−2 é refletido de volta ao espaço, pela superfície e em 

consequência dos aerossóis, moléculas e nuvens, 78 Wm−2 é absorvido pela atmosfera e 189 

Wm−2 é absorvida pela superfície terrestre, que reemite em média 390 Wm−2do fluxo de energia 

em forma de radiação infravermelha. Parte desse fluxo de radiação infravermelha é absorvido 

pela atmosfera, outra parte enviada de volta para superfície terrestre e 239 Wm−2é enviada ao 

espaço (Figura 4) (LIOU, 2002). 

 

Figura 4 - Esquematização do balanço energético do equilíbrio térmico da Terra. Fluxo 

atmosférico infravermelho (IF).  

 

Fonte: Adaptado de Kiehl & Trenberth, (1997). 

 

De acordo com Seinfeld & Pandis (2006), do fluxo de energia irradiado pelo sol, 

somente uma parte é absorvido pela superfície, em consequências da interação da radiação com 

os constituintes da atmosfera. Os principais constituintes são: os gases da atmosfera, aerossóis 

e nuvens. Estes provocam atenuação da radiação, absorvendo ou espalhando-a, comprometendo 

o equilíbrio de energia no planeta. 

 

 

 

 



14 
 

 

3.4 ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

 

Quando a radiação solar interage com a matéria ou com um meio considerado 

homogêneo, o feixe incidente sofre espalhamento ou absorção, ocorrendo uma atenuação na 

intensidade do feixe de luz, processo descrito pela lei de Beer-Lambert-Bouguer (conhecida 

abreviadamente como lei de Beer). A lei de Beer é a relação de duas leis, inicialmente separadas 

para explicar a atenuação da radiação: a lei de Lambert-Bouguer relaciona a quantidade de 

energia absorvida e a distância que ela percorre ao atravessar um meio homogêneo absorvedor, 

e a lei de Beer, é a relação existente entre a transmissão e a concentração do meio onde passa o 

feixe de radiação (WALLACE & HOBBS, 2006). 

A Figura 5 representa o esquema da atenuação dessa radiação, considerando que não há 

emissão de radiação difusa por múltiplos espalhamentos. Um feixe (Figura, 5a) de luz incide 

perpendicularmente em um elemento S1 de uma parcela de ar de comprimento ds (Figura 5b). 

O feixe será atenuado devido ao espalhamento e à absorção durante o caminho óptico. Assim, 

após atravessar por completo o meio, a intensidade do feixe será I(S1)< I (0). A intensidade 

da radiação decai exponencialmente ao longo do caminho óptico percorrido após a interação 

com a matéria (WALLACE & HOBBS, 2006). 

 

Figura 5- (a) Feixe de luz incidente em um meio óptico S1; (b) feixe de luz incidente na 

superfície ds. 

 
 

Fonte: Liou, 2002. 
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Considerando a Figura 4b, após atravessar, o feixe passará na superfície ds tonando-se 

Iλ + dIλ, ao atravessar todo o caminho. 

 Então:  

𝑑�I𝜆� = −k𝜆�ρI𝜆�𝑑�𝑠� 

 

(1) 

 

O termo, ρ é a densidade da matéria, kλ é a seção transversal de extinção em massa (em 

unidades de área por massa), e é determinada como a quantidade de energia removida do feixe 

original por partícula (LIOU, 2002). Desta forma, a atenuação da intensidade é resultado da 

absorção e do espalhamento da partícula. 

Integrando a Equação 1, nos limites de integração de 0 até�𝑆1, obtém-se a intensidade 

do feixe ao sair do meio em que houve interação, conforme apresenta a Equação 2: 

 

𝐼𝜆(𝑠1) = 𝐼𝜆(0)�exp(−∫ 𝑘(𝜆)𝜌𝑑𝑠

𝑆1

0

) 

 

            

(2) 

Os termos, corresponde a densidade do meio, k(λ) é a seção de choque de extinção por 

unidade de massa, e Iλ(0) é a intensidade de radiação do feixe ao entrar no meio (ds).  

A Equação 2 é a interação de três Leis conhecida como Beer-Bouguer-Lambert, em que 

demonstra matematicamente a atenuação da intensidade da radiação ao atravessar um meio 

homogêneo (SEINFELD & PANDIS, 2006; LIOU, 2002). Por meio dessa Equação 2, calcula-

se a capacidade de transmitir radiação, denominada de transmitância do meio, definida pela 

Equação 3: 

 

𝑇𝜆 =
𝐼𝜆(𝑆1)

𝐼𝜆(0)
 

 

(3) 

Os valores de transmitância variam, de 0 a 1. Para meios em que nenhuma radiação 

emergente é detectada, a transmitância será zero, quando a radiação emergente é igual à que 

entrou no meio, ou seja, não houve ocorrência de espalhamento ou absorção, a transmitância 

será 1 (LIOU,2002). 

Usando a Equação 2, obtém-se a Equação 4 para calcular a profundidade óptica do meio: 
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𝜏(𝜆) = − ∫ 𝑘(𝜆)𝜌𝑑𝑧 = − ∫ 𝛼(𝜆)𝑑𝑧

𝑧2

𝑧1

𝑧2

𝑧1

      (4) 

 

No qual, λ é o coeficiente de extinção (unidade de medida m−1). A atenuação da 

radiação na atmosfera ocorre por causa da presença dos aerossóis, poeira, vapor d’água, nuvens, 

gases. 

 

 

3.5 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR COM A ATMOSFERA 

 

Quando a radiação interage com partículas que se encontram em suspensão na 

atmosfera, estas sofrem processos de espalhamento (reflexão, difração, refração e absorção), 

definindo seu espectro e sua intensidade ao Nível do solo (HORVATH, 1992) (Figura 6). Esses 

processos de espalhamento e absorção da radiação por gases ou partículas de aerossóis 

contribuem para a extinção da radiação solar que atravessa a atmosfera (WALLACE E HOBBS, 

2006). 

 

Figura 6- Diagrama das interações entre um feixe de radiação espectral incidente e uma 

partícula em suspensão na atmosfera. 

 

Fonte: Adaptado de Seinfeld e Pandis, 1998. 
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O espalhamento é um fenômeno que não altera o número de fótons incidentes na 

matéria, mas a intensidade do feixe transmitido. Na absorção o processo é influenciado pelo 

agente absorvedor. Os principais constituintes absorvedores na atmosfera são: o vapor d'água, 

o ozônio, o oxigênio e o gás carbônico (LIOU, 2002). 

 

3.5.1 Espalhamento Elástico da Luz 

 

Quando ocorre interação de um feixe incidente em um meio material, (aerossóis ou 

gases), ocorre dois tipos de espalhamento; espalhamento elástico e inelástico. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa será abordado somente o espalhamento elástico, que corre 

espalhamento elástico ocorre quando a diferença de comprimento de onda do feixe incidente e 

do feixe espalhado é zero. Neste caso o espalhamento denominado de espalhamento Rayleigh. 

O espalhamento não se dá em uma direção aleatória, a distribuição do espalhamento da 

radiação depende do comprimento de onda da radiação incidente e de algumas características 

da partícula receptora. Exemplo desse espalhamento é o parâmetro de tamanho x, pequenas 

partículas tendem a espalhar a luz de maneira igual nas direções frontal e traseira (Figura 7) 

conforme o tamanho da partícula aumenta o espalhamento passa a se concentrar mais na direção 

frontal, aumentando também a complexidade do seu padrão (LIOU, 2002). 

O parâmetro de tamanho x, é para determinar o espalhamento da radiação para partículas 

esféricas de raio 𝑟, definida por Liou (2002), assim: 

𝑥��=�
2𝜋𝑟

𝜆
 (5) 

 

Em que, r representa o raio da partícula e λ o comprimento da onda de radiação 

incidente. Existe outro parâmetro para determinar o espalhamento que é através do índice de 

refração da partícula, em que: 

 

𝑛 = 𝑚𝑅 + 𝑖𝑚𝐼 (6) 

 

O termo 𝑚𝑅, é a parte real, corresponde ao espalhamento da radiação eletromagnética, 

𝑚𝐼 é a parte imaginária que corresponde ao processo de absorção da radiação eletromagnética 

(SEINFELD & PANDIS, 2006). 
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Figura 7 - Ilustração dos padrões angulares do espalhamento de um feixe de luz de 0,5 μm em 

partículas de aerossóis com tamanhos de (a) 10-4μm, (b) 0,1 μm e 1μm. 

 

 

Fonte: Adaptado de Liou (2002).  

 A distribuição angular pode ser descrita matematicamente pela função de fase, definida 

por um termo adimensional dependente da direção de incidência da radiação (φ) e do ângulo de 

espalhamento (, que é o ângulo entre as direções de incidência e de espalhamento. A função 

de fase normalizada (LIOU, 2002) é dada por: 

1

4𝜋
∫ ∫𝑃(𝛩)𝑑𝛩𝑑𝜑 = 1

𝜋

0

2𝜋

0

 

 

tendo como resultado: 

 

 

(7) 

𝑃(𝛩) =
3

4
 (1+ cos² 𝛩) (8) 

 

 Considerando a Equação (5), para x >1, o espalhamento será descrito pelo método de 

Rayleigh, caso x seja da mesma ordem que o comprimento de onda da radiação, o espalhamento 

é descrito pela teoria de Mie. Correspondendo a hipótese de x < 1 o espalhamento será descrito 

pelas leis da óptica geométrica (LIOU, 2002; WALLACE & HOBBS, 2006). 
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4. INSTRUMENTAÇÕES 

4.1 REDE OPERACIONAL AERONET 

A AErosol RObotic NETwork (AERONET), é um sensoriamento remoto em Terra, 

estabelecido pela NASA, em colaboração das agências nacionais, institutos, universidades, 

cientistas individuais e parceiros. O monitoramento óptico de aerossois é feito por fotômetros 

que fornecem vários parâmetros, tais como: profundidade óptica, expoente de Ångström, vapor 

d’água e albedo. A rede impõe padronização de instrumentos, calibração, processamento e 

distribuição. Os radiômetros são distribuidos em mais de 200 lugares em todo o mundo. No 

Brasil estão instalados nove radiômetros, com maior concentração na Bacia Amazônica, com 

medidas sendo efetuados desde 1999 (HOLBEN et al., 1998a). 

O fotômetro pode realizar medidas diretas, ou seja, equipamento apontado diretamente 

para o sol, no plano principal, a medida é feita na posição solar próximo ao zênite que é definido 

por um plano vertical no ângulo azimutal fixo do sol (Figura 8a). O objetivo do fotômetro é 

obter informações das profundidades ópticas dos aerossóis e quantidade de água precipitável. 

O instrumento também realiza medidas indiretas difusas do céu, que são medidas no almucântar 

solar para posição solar próximo ao horizonte, definido pelo ângulo solar zenital fixo (Figura 

8-b), obtendo parâmetros físicos na coluna atmosférica (DUBOVIK e KING, 2000). 

As medidas solares diretas operam em vários comprimentos de ondas (340, 380, 440, 

500, 670, 870, 940 e 1020 nm) no intervalo de 15 minutos. O canal 940 nm é usado para 

obtenção da coluna de água precipitável, sendo nesse canal uma forte banda de absorção pelo 

vapor de água (BRUEGGE et. al., 1992). São utilizados os comprimentos de onda de 440, 670, 

870 e 1020 nm a cada hora, com o objetivo de estimar as propriedades ópticas das partículas 

(distribuição de tamanho, função de fase e índice de refração complexo) na coluna atmosférica. 

A atenuação da radiação direta medida em cada comprimento de onda é utilizada para 

profundidade óptica (𝜏�) e expoente de Ångström. 
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Figura 8- (a) Posicionamento do fotômetro no Plano principal; (b) posicionamento do 

instrumento para radiância difusa. 

 
Fonte: Adaptado de Castanho, et al. (2005).  

 

 Aerosol Optical Depth (AOD), é uma medida de quantificação do aerossol presente na 

coluna atmosférica, constituindo uma variável chave no monitoramento do aerossol (HOLBEN 

et al., 2001), e calculada pela lei de Beer-Labert-Bouguer, que leva em consideração a atenuação 

da radiação na matéria (HOLBEN, et al.,1998b).  

 Os dados da AOD são computados em três níveis de qualidade de dados: Nível 1.0, são 

dados calibrados, porém sem remoção dos sinais de nuvens; Nível 1.5, são removidos 

contaminação no sinal devido as nuvens e os dados do Nível 2.0, são calibrados, feita remoção 

de contaminação por nuvens, recalibrados removendo possíveis outliers (HOLBEN et. al., 

1998b; SMIRNOV et. al., 2000). 

4.1.1 Processo para obter os dados da AOD do fotômetro solar   

Considerando a Figura 9, e aplicando a lei de Beer-Bouguer-Lambert (Equação 9), a 

intensidade solar para um determinado comprimento de onda medido na superfície terrestre (𝐼𝜆) 

é escrita em função das distâncias real e média entre o Sol e a Terra (LIOU, 2002), tal que: 

 𝐼(𝜆) = (
𝑍0

𝑍
)
2

𝐼0(𝜆)exp[−𝜏(𝜆)𝑚(Ɵ0)] 
(9) 

  

 No qual, os termos z e a zo são as distâncias reais e médias entre o Sol e a Terra, Io é a 

intensidade solar no topo da atmosfera, λé a profundidade óptica total, e o termo m(Ɵ0) = 

1/cos(Ɵ0) é o fator de massa óptica, que relaciona a profundidade óptica e a espessura óptica da 

atmosfera.  
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Figura 9- Geometria de um fotômetro terrestre para a medição de um feixe solar direto. 

 

Fonte: Adaptado de Liou, 2002. 

 

 Utilizando a Equação 9, determina-se a equação para profundidade óptica de aerossóis 

medidos pelo fotômetro solar. Para o cálculo da profundidade óptica total τ(λ) inclui-se a soma 

dos valores individuais dos aerossóis (τA), moléculas de Rayleigh (τR), ozônio (τO3) e dióxido de 

nitrogênio (τNO2) (LIOU, 2002), então:  

 

   𝜏(𝜆) = 𝜏𝐴(𝜆) + 𝜏𝑅(𝜆) + 𝜏𝑂3(𝜆) + 𝜏𝑁𝑂2(𝜆) 

 

(10) 

 

 O fotômetro solar também fornece parâmetro de distribuição de tamanho dos aerossóis.  

A AOD em toda a coluna atmosférica é escrita em função do coeficiente de extinção, 

matematicamente descrita da seguinte forma: 

𝜏𝐴(𝜆) = ∫ 𝛼(𝜆, 𝑧)𝑑𝑧 = ∫ 𝜋𝑟2

𝑟2

𝑟1

𝑧𝑡

0

𝑄𝑒𝑥𝑡 [
𝑟

𝜆
,𝑚]𝑁(𝑟)𝑑𝑟 

 

(11) 

Em que, r é o raio da partícula, Qext é a extinção eficiente e m é o índice de refração. 

Assim, definindo a distribuição de tamanho dos aerossóis na coluna atmosférica em termo da 

variação lenta f (r) e rápida h (r) (LIOU, 2002): 

𝑁′
𝑐(𝑟) = ∫ 𝑁(𝑟, 𝑧)𝑑𝑧 = 𝑓(𝑟)ℎ(𝑟)

𝑧𝑡

0

 (12) 
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 Portanto, com as Equações 11 e 12, obtém-se a equação para profundidade óptica 

dos aerossóis:  

𝜏𝐴 = ∫ 𝑓(𝑟) [ℎ(𝑟)𝜋𝑟²𝑄𝑒𝑥𝑡 [
𝑟

𝜆
,𝑚]] 𝑑𝑟

𝑟2

𝑟1

 

 

 

(13) 

O fotômetro determina também o expoente de Ångström que estima as características 

físicas dos aerossóis quanto ao tamanho das partículas. Definida como a relação entre a 

espessura óptica de extinção (𝜏�𝜆�) e o comprimento da onda (λ) incidente, então: 

å = �−
𝑙𝑜𝑔 [

𝜏𝐴(𝜆1)

𝜏𝐴(𝜆2)
]

𝑙𝑜𝑔 [
𝜆1

𝜆2
]

 (14) 

 

4.2 SATÉLITE CALIPSO 

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

em órbita polar fazendo um trajeto em torno da Terra no sentido Norte-Sul. Associado ao 

movimento de rotação da Terra Oeste-Leste, faz toda a trajetória do globo terrestre em 

determinada escala de tempo. O objetivo é fornecer dados sobre aerossóis e nuvens, e sua 

influência no clima e qualidade do ar. O satélite foi posto em órbita em 28 abril de 2006, a órbita 

polar está em sincronia a 705 km de altitude com um tempo de cruzamento equatorial de cerca 

de aproximadamente 13 h e 30 m local, faz trajetórias no globo com um ciclo que se repete a 

cada 16 dias (WINKER et al., 2009). 

O satélite CALIPSO (Figura 10a) é constituído por um sistema Lidar a bordo, o Cloud-

Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP), que é um Lidar elástico e de 

polarização, um radiômetro infravermelho de imagem (IR) e uma câmara de campo de visão 

amplo, dois dos instrumentos que constitui o satélite são sensores passivos que fornecem uma 

visão da atmosfera,  o sistema Lidar utilizando o comprimento de onda na região do 

infravermelho (1064 nm) e na região do visível (532 nm) faz uma sondagem da estrutura 

vertical da atmosfera terrestre e das suas propriedades de nuvens e de aerossóis. O sistema tem 

dois comprimentos de onda, 532 nm (polarizado) e 1064 nm. O princípio de funcionamento é 

emitir pulsos de luz direcionado para superfície terrestre (Figura 10b). 
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Figura 10- (a) Satélite CALIOP; (b) Diagrama do bloco funcional de CALIOP. 

 

Fonte: Adaptado de Hostetler et al. (2006).  

 

 O CALIOP apresenta dois conjuntos de dados distintos, os produtos de Nível 1 e os 

produtos de Nível 2 e cada um deles apresentam diversas versões diferentes. A versão inicial 

foi desenvolvida antes do satélite ser lançado utilizando os dados da missão Lidar In-space 

Technology Experiment (LITE) e o do Cloud Physics Lidar (CPL) (MCGILL et al., 2002). 

4.2.1 Dados de Nível 1 

 

 Os dados correspondentes ao Nível 1b consistem em perfil de sinal Lidar geolocalizado 

e calibrados, incluindo informações sobre a calibração, e certificado de qualidade do 

funcionamento da parte instrumental do sistema do CALIOP.  A geolocalização para cada perfil 

Lidar utiliza-se a altitude e a posição do satélite definidos por um sistema de GPS. 

 Considerando a característica da Terra sendo um esferóide achatada nos pólos e que, o 

satélite faz trajetória em órbita circular ao seu redor, o satélite está relativamente mais próximo 

da superfície no equador do que nos pólos. Portanto, há mudanças contínuas no intervalo de 

distância, sendo necessário um ajuste sucessivo do sistema de aquisição de sinal considerando 

a superfície geoidal (HUNT et al., 2009). Os dados de Nível 1b geram os seguintes produtos: o 

perfil de retroespalhamento total atenuado no comprimento de onda de 532 nm, equivalente a 

soma do perfil de retroespalhamento total atenuado com polarizações perpendicular e paralelo 

em 532 nm e o perfil de retroespalhamento atenuado em 1064 nm (HOSTETLER et al., 2006), 

assim: 
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β’(z) = [𝛽𝑝(z) + 𝛽𝑚(z)] 𝑇𝜆
2(z) 

 

 

   (15) 

 O termo βp(z) corresponde ao retroespalhamento das partículas e βm(z) 

retroespalhamento das moléculas, T²(z) é a transmitância no caminho de ida e volta do sinal. A 

transmitância significa o quanto do sinal é atenuado devido às partículas, moléculas e ozônio. 

Assim a equação pode ser escrita em função da transmitância como: 

 

T² (z) = 𝑇𝑝
2(z) + 𝑇𝑚

2 (z) + 𝑇𝑂3
2 (z) 

 

(16) 

 As equações dos dados do Nível 1 são apresentadas em termos de coeficiente de 

retroespalhamento atenuado: 

 

β’532,  (z) = [𝛽|| (z) + β⊥(z) ] 𝑇532
2 (z)      

(17) 

 β’532, ⊥  (z) = β⊥(z)  𝑇532
2 (z)                          (18) 

β’1064, ⊥  (z) = β1064(z)  𝑇1064
2 (z) 

 

(19) 

 O termo (β||)  é o coeficiente paralelo e o (β⊥) é o coeficiente perpendicular. 

 A razão de retroespalhamento é descrita em função da razão entre os retroespalhamento 

em dois comprimentos de ondas diferentes, no qual se utiliza o coeficiente de retroespalhamento 

atenuado para os canais 1064 nm e 532 nm, conforme a equação: 

 

X (z) = 
𝛽′1064(𝑧)

𝛽′532(𝑧)
 

 

        (20) 

 A Equação 20 fornece os parâmetros que caracterizam as partículas quanto ao diâmetro, 

valores entre 0 e 1, sendo que próximo de zero são partículas pequenas e próximo de 1 partículas 

maiores. 

 Para calculos de depolarização, tem-se: 

𝛿(𝑧) =
𝛽′⊥(𝑧)

𝛽′
||
(𝑧)

=
𝛽′⊥,𝑚(𝑧) + 𝛽′⊥,𝑝(𝑧)

𝛽′
||,𝑚

(𝑧) + 𝛽′
||,𝑝
(𝑧)

 (21) 
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 A Equação 21 é utilizada para avaliar a irregularidade da partícula, assim como também 

pode ser usada para distinguir partículas esféricas de não esféricas e também nuvens com 

cristais de gelo ou água  (LIU et al.,2006). 

 O princípio da depolarização está associado a uma raio laser retrodifundido por 

partículas de nuvem que pode ser descrito pelas leis da óptica geométrica. Estas leis seguem o 

princípio físico no qual o tamanho de uma partícula é muito maior do que o comprimento de 

onda incidente para que os feixes de luz possam ser considerados como raios geométricos. Cada 

onda que atinge a partícula sofrerá reflexão e refração e seguirá seu próprio caminho específico 

ao longo de uma linha reta (LIOU, 2002). 

  Para o processamento dos dados do Nível 1, inicialmente ocorre a calibração, que é um 

processo importante para a definição dos dados do CALIOP. Este processo inclui alterar o sinal 

de potência P(λ,z) para dados de contagem digital. O cálculo dos dados de contagem digital 

β′(λ,z) é obtido da equação: 

𝛽′(𝜆, 𝑧) =
𝑍²𝑃(𝜆, 𝑧)

𝐶𝐸𝐺𝐴
 

(22) 

 O termo C é o coeficiente de calibração, E é a energia do pulso emitido pelo laser, GA 

o ganho no sistema de amplificadores eletrônicos, z a distância do volume atmosférico inves-

tigado e λ é o comprimento de onda. Segundo Powell et al., (2009), a calibração do período 

noturno para o perfil paralelo em 532 nm baseia-se no sinal de espalhamento molecular em 

altitudes de 30 a 34 km. Como durante o dia ocorre a interferência de ruídos solares, faz-se a 

interpolação utilizando o coeficiente de calibração, que é calculado a partir das medidas reali-

zadas no período noturno. 

            O sinal de potência P é representado pela equação Lidar, que utiliza parâmetros de 

propriedade óptica da atmosfera e parâmetros geométricos, como segue: 

𝑃(𝜆, 𝑧) = 𝑝ₒ
𝑐𝑡

2
𝑄𝑒𝑓𝐴

𝛽(𝜆, 𝑧)

𝑧²
exp[−2∫𝛼(𝜆, 𝑧′)𝑑𝑧′

𝑧

0

] 

 

 (23) 

 O termo P (λ, z) é a potência do sinal detectado a uma distância z num dado tempo t, z 

é a distância do volume atmosférico investigado, Pℴ é a potência do sinal transmitido, c é a 

velocidade da luz, t é a duração do pulso emitido pelo laser, Qef  é o fator de eficiência do 

sistema, e A é a área efetiva do receptor.  

 Considera-se o método de inversão de Klett-Fernald-Sasano (KFS), para se obter a 

solução da Equação (23), que é escrita em termos das incógnitas do coeficiente de extinção 

(R,) e do coeficiente de retroespalhmento β(R,). Com a equação da razão LIDAR, que é a 
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razão entre o coeficiente de extinção e coeficiente de retroespalhmento obtém-se a solução da 

Equação Lidar (KLETT, 1981).  

4.2.2 Dados de Nível 2 

 A versão 2 dos dados de Nível 1b e 2, foi lançada em janeiro de 2008. O algoritmo foi 

aperfeiçoado para detecção de classificação das camadas de nuvens e aerossóis. O 

processamento dos dados está dividido em: produtos de camadas que fornecem informações a 

respeito das propriedades de aerossóis e nuvens integradas na coluna vertical da atmosfera; 

produtos de perfis que fornecem informações do perfil vertical de retroespalhamento e extinção 

da atmosfera para aerossóis em 532 nm e 1064 nm; e produtos de Máscara da Característica 

Vertical da Atmosfera (VFM), desenvolvida para fornecer informações sobre a localização e 

tipo de cada uma dessas camadas detectadas (LOPES, 2011). A obtenção dos dados de Nível 2 

é processada em quatro partes: detecção de camadas (SIBYL), classificação de cenário (SCA), 

classificação dos aerossóis (SCA) e recuperação do coeficiente de extinção (HERA), conforme 

Figura 11. 

 

Figura 11 - Fluxograma de funcionamento dos algoritmos para determinar o produto do Nível 

2 – versão 3 do satélite CALIPSO. 

 

Fonte: Adaptado de Winker et al. (2009). 
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 A descrição da interação entre os algoritmos de análise e seus produtos é apresentada 

nos subitens seguintes. 

 

4.2.2.1 Detecção de camadas obtidas por intermédio do algoritmo SIBYL 

 

 O algoritmo Selective Interative Boundary Locator (SIBYL) identifica as camadas de 

nuvens e aerossóis, utilizando a razão entre o sinal de retroespalhamento total atenuado do canal 

532 nm e o sinal de retroespalhamento molecular, incluindo dados obtidos do Global Modeling 

and Assimilation Office (GMAO), para normalização do sinal (WINKER et al., 2006). A 

normalização do sinal tem o objetivo de garantir que na ausência de partículas o sinal de 

retroespalhamento devido aos aerossóis é nulo, e a razão de espalhamento torna-se igual a 1 

(VAUGHAN et al., 2009). A Equação 24 representa o coeficiente de retroespalhamento 

molecular atenuado para uma atmosfera livre, sem aerossóis: 

 

𝛽′𝑚(𝑧) = 𝛽𝐺𝑀𝐴𝑂(𝑧) = 𝛽532,𝑚(𝑧)𝑇532,𝑚
2 (𝑧)𝑇532,𝑂3

2 (z) (24) 

 

 Onde β532,m é o coeficiente de retroespalhamento molecular atenuado em 532 nm, 

T532,m é a transmitância na molécula em 532 nm e T532,O3 é a transmitância no ozônio em 532 

nm. 

 Utilizando a Equação 24, obtém-se a razão de retroespalhamento R (z): 

 

𝑅′(𝑧) =
[𝛽||�(𝑧) + 𝛽⊥(𝑧)]𝑇532

2 (𝑧)

𝛽′𝑚(𝑧)
= 1 + [

𝛽532,𝑝(𝑧)

𝛽532,𝑝(𝑧)
] 𝑇532,𝑝

2 (𝑧)      (25) 

Para sinais de retroespalhamento consideram-se valores de limiar de espalhamento 

molecular atenuado do GMAO, e valores de ruído de interferência da radiação solar, conforme 

a equação: 

𝑅′
𝑇(𝑧) =

𝛽′𝑇(𝑧)

𝛽′𝐺𝑀𝐴𝑂(𝑧)
= 1 + 𝐶0

𝛽′𝐵𝐾𝐺(𝑧)

𝛽′𝐺𝑀𝐴𝑂(𝑧)
+ 𝐶1√

𝛽′𝐺𝑀𝐴𝑂(𝑧0)

𝛽′𝐺𝑀𝐴𝑂(𝑧)
 (26) 

 

O termo R’T é o valor do limiar, os componentes ′BKG (zₒ), ′GMAO (zₒ) e ′GMAO (z) são as 

contribuições devido ao ruído solar independente da altitude, a contribuição do sinal molecular 

no topo do perfil (zₒ) e em qualquer outro ponto do perfil (z ≥ zₒ). As constantes C0 e C1 são 

calculadas de forma empírica, variando entre valores de 1,5 e 2 (VAUGHAN et al., 2006). 
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O ruído ocorre porque o satélite orbita a 705 km de altitude, em uma velocidade de 

7kms−1, e a potência do laser é limitada pela potência elétrica do sistema razão sinal-ruído 

(WINKER et al., 2009).  

 

4.2.2.2 Classificação do cenário por intermédio do algoritmo SCA 

 

Após detectar as camadas da atmosfera, obtém-se as informações do perfil vertical de 

retroespalhamento e extinção da atmosfera para aerossóis, utilizando os canais 532 nm e 1064 

nm para assim distinguir as camadas de nuvens ou aerossóis. Estas informações são obtidas 

pelo algoritmo Scene Classification Algorithms (SCA). Os parâmetros utilizados pelo algoritmo 

são as Funções de Densidade de Probabilidade (FDPs) multidimensionais escritas em função 

do coeficiente de retroespalhamento atenuado, da razão de cor atenuada e da altura média das 

camadas (YOUNG, 2009). Para os cálculos das FDPs, tem-se: 

 

𝑓(𝛽′532,𝑋
′, 𝑧) =

𝑝𝑛𝑢𝑣𝑒𝑚(𝛽
′
532,𝑥

′, 𝑧) − 𝑝𝑎𝑒𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑙(𝛽
′
532,𝑥

′, 𝑧)

𝑝𝑛𝑢𝑣𝑒𝑚 (𝛽′532,𝑥
′, 𝑧) +�𝑝𝑎𝑒𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑙(𝛽

′
532,𝑥

′, 𝑧)
 

(27) 

 Os termos pnuvem e paerossol são funções de densidade de probabilidade para nuvens e 

aerossóis em função das variáveis, coeficiente de retroespalhamento total atenuado (′532), razão 

de cor (′) e altitude (z).  

 Os valores das FDPs dos produtos de Nível 2 do CALIOP estão representados em 

porcentagem, variando em uma escala de -100 a 100, denominado pontuação de discriminação 

de nuvens e aerossóis ou pontuação CAD. A pontuação CAD assegura a classificação correta 

das camadas, fornecendo um Nível de confiabilidade para cada especificação, ou seja, quanto 

maior o valor de pontuação CAD, maior será a probabilidade de classificação correta das 

camadas (LIU et al., 2009).  

 As FDPs para nuvens e aerossóis utilizadas antes do lançamento do satélite CALIPSO 

tinham como base os dados obtidos de medições de Lidar a bordo de aviões. Após o lançamento 

do satélite, os dados foram atualizados em classificação manual, a partir de dados de medidas 

realizadas no dia 12 de agosto de 2006 (LIU et al., 2009). A Figura 12, exemplifica essa 

classificação, com um (a) gráfico de dispersão e outro de (b) distribuição de ocorrência. 
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Figura 12 - (a) Distribuição espacial do coeficiente de espalhamento atenuado em função da 

razão de cor, (b) distribuição de ocorrências em função do coeficiente de retroespalhamento 

atenuado para nuvens (em azul) e aerossóis (vermelho), medido em 12 de agosto de 2006 pelo 

CALIPSO. 

 

 
Fonte: Adapatado de Liu, et al. (2009). 

 

 Na Figura 12 observa-se que os aerossóis possuem distribuição de moda única 

localizada em 0.003 km-1sr-1 para o coeficiente de retroespalhamento e 0,45 para a razão de cor, 

enquanto as nuvens possuem distribuição bimodal centrada em 0,1 para coeficiente de 

retroespalhamento atenuado e 0,01 km-1sr-1 para razão de cor. 

 

4.2.2.3  Classificação dos aerossóis por intermédio do algoritmo SCA 

 O algoritmo SCA também especifica o tipo de aerossóis e nuvens. O Modelo de 

aerossóis CALIPSO é baseado em análise de cluster de conjunto de dados da AERONET, que 
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determinam os tipos característicos das propriedades físicas e ópticas do aerossol (OMAR et al. 

2005). 

 A análise de cluster identifica seis tipos de aerossóis: poeira, fumaça, continental limpo, 

continental poluído, aerossol marinho e poeira poluída (ou mistura de poluição e poeira). Tem-

se como exemplo de algumas subclassificações desses aerossóis: a fumaça, que inclui a queima 

da biomassa e é originada principalmente de fuligem e carbono orgânico; o aerossol marinho, 

que é constituido principalmente de água salgada (NaCl); e a poeira poluída, que é a mistura de 

poeira do solo com fumaça (LIU, 2005). Cada tipo de aerrossol possui características 

especificas que podem ser identificadas pelas suas respectivas distribuições de tamanho 

baseadas no log-normal bimodal dos Modelos dos aerossóis CALIPSO (Figura 13). 
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Figura 13 - Distribuições de tamanho log-normal bimodal dos Modelos dos aerossóis 

CALIPSO. 

 

Fonte: Adaptado de Omar et al., (2009). 
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 O conjunto dos aerossóis não abrange todos os cenários de aerossóis, porém, possue 

a maioria dos aerossóis. Cada aerossol possui características diferenciadas, consequentemente 

a sua Razão Lidar é diferente, conforme descrito na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Tipos de aerossóis e as Razões Lidar para os canais 532 nm e 1064 nm utilizado 

pelo algoritmo de classificação de aerossóis do satélite CALIPSO. 

Tipos de Aerossóis RL 532(sr) RL 1064(sr) 

Poeira 40 30 

Fumaça 70 40 

Continental Limpo 35 30 

Continental Poluído 

 
70 30 

Aerossol Marinho 20 45 

Poeira Poluída 65 30 

                       Fonte: Omar et al. (2009). 

 A identificação exata da Razão Lidar é essencial para a classificação dos aerossóis nas 

forçantes radioativas naturais ou antropogênicas. 

Para os cálculos de classificação, o sistema CALIOP utiliza dois parâmetros: o 

coeficiente de retroespalhamento atenuado (Equação 15) e a razão de depolarização (Equação 

21) integrada na camada.  

A razão de depolarização também é denominada de razão de depolarização volumétrica 

(δ’v), conforme Equação 28: 

𝛿′𝑣 =
∑ 𝛽′

⏊

𝑧𝑡𝑜𝑝
𝑧𝑏𝑎𝑠𝑒

(𝑧)

∑ 𝛽′
||

𝑧𝑡𝑜𝑝
𝑧𝑏𝑎𝑠𝑒

(𝑧)
=
∑ [𝛽′

⏊,𝑚

𝑧𝑡𝑜𝑝
𝑧𝑏𝑎𝑠𝑒

(𝑧) + 𝛽′
⏊,𝑝

(𝑧)]

∑ [𝛽′
||,𝑚

𝑧𝑡𝑜𝑝
𝑧𝑏𝑎𝑠𝑒

(𝑧) + 𝛽′
||,𝑝
(𝑧)]

 

(28) 

 O termo z é a altitude e os índices zbase e ztopo são as referências à parte superior e à base 

das camadas detectadas pelo algoritmo, β⏊ é o retroespalhamento atenuado com componente 

de polarização perpendicular e β|| é o retroespalhamento atenuado com componente de 

polarização paralela.  

 Outro parâmetro para a classificação dos aerossóis é a utilização do coeficiente de 

retroespalhamento atenuado (Equação 15), integrado na camada, obtido por meio da Equação 

29: 

𝛾′𝑒𝑠𝑡 = ∫ 𝛽(𝑧)𝑇(𝑧)𝑑𝑧

𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑡𝑜𝑝

 
(29) 
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O termo γest’ é o coeficiente de retroespalhamento atenuado integrado estimado, β é o 

coeficiente de retroespalhamento total (molecular (m) + partícula (p) retroespalhamento) e T é 

a transmitância atmosférica para moléculas e partículas (OMAR et al., 2009).   

São utilizados também os dados de altitude, localização e tipo de superfície. Estes são 

especificados em 12 passos, para se determinar o possível aerossol (Figura 14):  

 

Figura 14 -  Fluxograma do algoritmo de seleção da Razão Lidar (RL) para aerossóis detectados 

com o CALIPSO. 

 

Fonte: Adaptado de Omar et al. (2009). 

4.2.2.4  Recuperação do coeficiente de extinção por intermédio do algoritmo HERA 

 

Após a identificação das camadas, utilizando o algoritmo SIBYL e a obtenção do 

retroespalhamento dessas camadas, pelo algoritmo SCA, e a especificação dos aerossóis pelo 

mesmo algoritmo, ocorre a recuperação do coeficiente de extinção, pelo algoritmo de 

Recuperação do Coeficiente de Extinção (HERA) (YOUNG, 2009). Este algoritmo é uma 

coleção híbrida de procedimentos que foram combinados para formar um único processo de 

cena, totalmente automatizado, responsável pela recuperação de perfis de propriedades e 

características identificadas pelo algoritmo SIBYL (VAUGHAN et al, 2009). 

Os processos de recuperação correspondem às diferentes situações de cenário 

atmosférico, como: nuvens cirrus isoladas, aerossóis em uma região limpa e entre nuvens 

esparsas, camada de aerossóis acima de uma nuvem densa, camada de aerossóis abaixo de uma 
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camada em grandes altitudes e camada de aerossóis abaixo de uma nuvem densa. Para calcular 

a transmitância do sinal de uma camada de nuvem cirrus isolada, localizada em grandes 

altitudes ou camada de aerossol acima de uma nuvem densa, pode-se calcular um valor 

estimado da Razão Lidar sem qualquer suposição. Desta forma, correlaciona-se o coeficiente 

de retroespalhamento atenuado γ′est (Equação 30) com a espessura óptica da camada (τ) e com 

o termo de transmitância (Equação 31). A base de cálculos foi descrita por Platt em 1973, 

conforme a seguir:  

 

𝛾′𝑒𝑠𝑡 =
1−exp(−2𝜏)

2𝑅𝐿
                              (30) 

 Considerando a transmitância no caminho de ida e de volta: 

𝑇2 = exp�(2 − 𝜏)                                   (31) 

 Então, 

𝛾′𝑒𝑠𝑡 =
1 − 𝑇²

2𝑅𝐿
 

(32) 

 Utilizando a Equação 32, obtém-se um valor para Razão Lidar inicial (RLinicial) que será 

utilizado na recuperação do perfil de extinção das camadas de aerossóis presentes na atmosfera 

(HOSTETLER et. al., 2006): 

𝑅𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
1 − exp(−2𝜏)

2𝛾′𝑒𝑠𝑡
=
1 − 𝑇²

2𝛾′𝑒𝑠𝑡
 

(33) 

Ao determinar o valor da Razão Lidar inicial, tem-se os requisitos para a base de 

cálculos para a Razão Lidar e procedimentos para a sua avaliação. Desta forma, soluciona-se a 

Equação Lidar (Equação 23), que a priori é normalizada por meio da calibração e pelos termos 

de perfil de retroespalhamento (Equação 15), transmitância (Equação 16) e contagem digital 

(Equação 22). 

4.3 MODELO DE TRAJETÓRIA DE MASSA DE AR (HYSPLIT) 

O Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) é uma técnica 

desenvolvida em conjunto pela Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica 

dos Estados Unidos (NOAA) e a Agência de Meteorologia da Austrália, disponível no endereço 

eletrônico http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php. Por meio de simulação computacional são 

geradas trajetórias simples de massa de ar ou processos de dispersões e deposições de partículas 
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(DRAXLER E HESS, 1998). Os parâmetros utilizados como fundamentos padrões são a 

distribuição de parcelas de massas de ar na horizontal, combinada com a dispersão de partículas 

na vertical, e uma maior precisão da dispersão vertical aliada a um número cada vez maior de 

parcelas de massa de ar na horizontal, representando então a distribuição dos poluentes 

(FLEMING et al., 2011). O metódo de cálculo do HYSPLIT é híbrido entre as aproximações 

Euleriana e Lagrangianas integradas para partículas.   
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5.  METODOLOGIA 

5.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A localidade selecionada para o desenvolvimento da pesquisa foi a região de Petrolina-

PE, por estar dentro da área de cobertura do satélite CALIPSO, além de sediar uma base da rede 

AERONET. Outro parâmetro de bastante relevância na região são as atuações de sistemas 

meteorológicos frontais e a existência de uma estação estruturada com vários instrumentos para 

coleta de dados meteorológicos. 

A cidade de Petrolina localiza-se no estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil, 

latitude 09º23’55” sul e longitude 40º30’03” oeste, conforme Figura 15.  

 

Figura 15 - Mapa da cidade de Petrolina- PE e as coordenadas exata da base do fotômetro solar. 

 

 

A Região de Petrolina também é conhecida como Sub-médio São Francisco, limitando-

se ao norte com cidade de Dormentes-PE, ao sul com a cidade de Juazeiro-BA, ao leste com 

Lagoa Grande-PE, ao oeste com a cidade de Afrânio-PE e ao noroeste com o município de 

Afrânio-PE. Petrolina possui uma área de 4.559 km, e a sua população é estimada em 268.339 

mil de habitantes (IBGE, 2013). A sua vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila 

(DRUMOND; KIILL; NASCIMENTO, 2002). Os solos são rasos e pedregosos, 

consequentemente constituído de solos com baixa capacidade de absorção de água 

(CODEVASF, 2004). 
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Quanto aos sistemas meteorológicos atuantes na região, de acordo com estudos da 

Embrapa (2017), a região do extremo oeste de Pernambuco é influenciada por sistemas frontais 

(SF) e vórtices ciclônicos de ar superior (VCAS). Nos cursos dos rios Pajeú e Moxotó – em 

grande parte do Sertão e no Agreste oriental, apresenta-se o regime que se encontra no norte do 

Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A Zona da Mata Pernambucana é 

influenciada por ventos alísios de nordeste, ondas de leste, aglomerados de cúmulo-nimbos 

associados à brisa marítima e também pela Alta Subtropical do Atlântico Norte (ASAN) e Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (EMBRAPA, 2017).  

No município de Petrolina o clima é semiárido quente com temperatura média anual de 

26º C. A estação chuvosa do Semiárido nordestino concentra-se entre os meses de fevereiro a 

maio, sendo influenciada pelos oceanos tropicais e fatores de circulação atmosférica de escala 

global e regional, porém a precipitação é a variável de maior variabilidade espacial e temporal 

na região. Estudos tais com o de Barbosa & Correia, et al., (2005), evidenciam que os sistemas 

meteorológicos que mais causam eventos chuvosos estão associados a sistemas convectivos de 

mesoescala, que são formados: na presença do cavado de ar superior do Atlântico Sul (em 

janeiro), de um vórtice ciclônico de ar superior da Zona de Convergência Intertropical e de um 

sistema de origem frontal. As condições atmosféricas em Petrolina são caracterizadas pela 

presença de ventos do quadrante Sudeste (SANTOS SILVA et al., 2008). 

 

5.2 PROCESSSO PARA OBTENÇÃO DOS DADOS PARA AVALIAÇÃO 

A priori, foi selecionada a região de estudo Petrolina-PE, por ser a única cidade do 

Nordeste com a estação da AERONET em funcionamento desde 2004. A região apresenta 

diversos tipos de aerossóis derivados de diferentes fontes: dispersão de poeira do solo, 

atividades industriais e focos de fumaças locais.  

Após a seleção da área para desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado um algoritmo 

Overpass Locator Algorithm (COVERLAI) (LOPES, et al. 2013), adaptado para a região de 

estudo, para obter os dias e os horários das passagens do CALIPSO no perímetro do fotômetro, 

que equivale a uma distância máxima até 120 km entre o satélite e a superfície na proximidade 

do fotômetro, conforme a circunferência demarcada na Figura 15 anterior. Foram obtidas um 

total de 614 passagens diurnas do satélite na região de Petrolina-PE, no período de 2007 a 2016. 

De acordo com Anderson et al., (2003b), medidas de aerossóis contidas nessa distância são 

consideradas aceitáveis para o processo de avaliação. Os cálculos das trajetórias do satélite 

CALIPSO e da estação da AERONET de Petrolina e a distância entre ambos foram obtidos a 
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partir do software Mathematica, que possui um pacote de dados geodésicos com padrão 

Internacional Terrestrial Reference Frame (ITRF00) (WOLFRAM, 2011). O pacote efetua os 

cálculos precisos dessas distâncias utilizando as coordenadas de latitude e longitude do satélite 

e da estação instalada em superfície. 

 As trajetórias do satélite CALIPSO correspondem a um ciclo de passagens a cada 16 

dias para o mesmo ponto (revisita). Considerou-se os dados obtidos do COVERLAI (614 

passagens), os dados de Nível 1.5 da AERONET, como entrada no algoritmo Multi-

instrumental Coincidence Selection Algorithm (MCSA), para obter os dias e os horários 

coincidentes entre o satélite CALIPSO e o fotômetro, desenvolvido por Lopes et al., (2013). 

Foram obtidas 177 passagens coincidentes (Tabela 2). Para este estudo foram consideradas 

somente as medidas diurnas, pois são as medidas equivalentes aos dados obtidos pelo fotômetro 

solar. 

Tabela 2 - Quantidade de medidas coincidentes entre as passagens do satélite CALIPSO e a 

base da AERONET em uma trajetória de D ≤ 120 km, para o período diurno de 2007 a 2016. 

 

ANO 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

PASSAGEM TOTAIS 66 63 63 60 66 58 61 58 63 58 614 

COINCIDENTES 12 15 12 11 0 15 23 23 48 18 177 

 

 Além da seleção das medidas coincidentes, foi considerado também o critério de 

detecção de camada (aerossol ou nuvem) com o algoritmo Cloud Aerosol Reader (CLARA) 

(LOPES, et al., 2011), que garantiu que os dados obtidos estavam livres de nuvens. Desta forma, 

foram selecionados apenas os dias de medidas, cujos perfis de 5 km de resolução horizontal 

apresentaram o critério de discriminação com pontuação CAD, entre os valores de –50 a –100, 

grau de confiabilidade necessário para a camada ser classificada como aerossol e não haver 

contaminação por nuvens. Essa classificação é considerada pela literatura como confiáveis para 

o processo de identificação de camadas realizado pelo algoritmo SCA do sistema CALIOP (LIU 

et al., 2009).  

 Após seguir todo o critério de seleção, com o total de 177 medidas coincidentes, foram 

consideradas 54 medidas para a avaliação, o equivalente a 31% do total (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Quantidade de dias de medidas após a seleção de todo os critérios para análise dos 

dados.  

 ANO 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

COINC. 12 15 12 11 0 15 23 23 48 18 177 

VÁLIDAS 3 8 2 4 0 8 6 6 12 5 54 

TOTAL (%) 25 53,3 16,6 36,6 0 53,3 26,1 26,1 25 27,8 30,5 

 

 A quantidade final de dados para análise, mesmo correspondendo a 31%, é considerada 

significativa, pois os dados passaram por um rigoroso critério de seleção: medidas 

correspondentes à menor distância entre os dois instrumentos, detecção de camadas, dados 

livres de nuvens, pontuação CAD entre –50 a -100.  Desta forma foi assegurado um Nível de 

qualidade e confiabilidade suficiente para a comparação.  

As mesmas coordenadas geográficas foram utilizadas para simulações dos transportes 

de poluentes na região, pelo Modelo matemático HYSPLIT (NOOA, 2005). O objetivo foi 

selecionar apenas os dias de medidas em que as parcelas de massas de ar foram transportadas 

para a região do fotômetro no mesmo horário da passagem do satélite.   

Após todo o processo criterioso da seleção dos dados, foram calculados com o algoritmo 

AOD_INTERP a interpolação dos valores de AOD (aeronet) para o comprimento de onda 532 

nm. Foram utilizados os dados de AOD e Expoente de Ångström (Equação 14) Nível 1.5 do 

fotômetro solar da AERONET nos comprimentos de ondas em 675 e 440 nm:  

 

å =
−log [

𝜏440

𝜏675
]

log� [
440

675
]

 (34) 

 

 O valor do Expoente de Ångström (Equação 34) foi utilizado para a interpolação da 

AOD no comprimento de onda de 532 nm: 

𝜏532
𝜏500

= [
532

500
]
−å

 

 

onde, 

𝜏532,𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑒𝑡=𝜏500 [
532

500
]

−å

 

(35) 

 

 

 

(36) 

Desta forma, foi determinado a AOD no comprimento de onda 532 nm. 
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 Foram calculados com o algoritmo RL_A/C os valores dos coeficientes de retroespalha-

mento atenuado integrado nas camadas de aerossóis, utilizando-se os dados de Razão Lidar 

inicial (Equação 33) obtido do sistema CALIOP e os dados de AOD da AERONET interpola-

dos: 

 

𝛾′𝑐𝑎𝑙𝑖𝑜𝑝 =
1 − exp(−2𝜏𝑐𝑎𝑙𝑖𝑜𝑝)

2𝑅𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑐𝑎𝑙𝑖𝑜𝑝
 (37) 

 

 Os valores de coeficiente de retroespalhamento atenuado integrado (𝛾′𝑐𝑎𝑙𝑖𝑜𝑝) e os valores 

das profundidades ópticas dos aerossóis calculados em 532 nm são inseridos na Equação 33, 

que pode ser reescrita como: 

 

𝑅𝐿𝐴 𝐶⁄ =
1 − exp(−2𝜏532,𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑒𝑡)

2𝛾′𝑐𝑎𝑙𝑖𝑜𝑝
 

(38) 

 

 Desta forma obtêm-se os valores da Razão Lidar AERONET/CALIOP determinados 

pela Técnica AERONET/CALIOP (LOPES, et al. 2013). 

 Estes valores de RL adquiridos pela Técnica A/C foram comparados aos valores obtidos 

da Razão Lidar do algoritmo HERA do CALIOP (YOUNG E VAUGHAN, 2009). Foram 

aplicados métodos estatísticos de variação percentual, para descrever a relação entre os valores 

obtidos da RL AERONET/CALIOP com os valores já estabelecidos pelo algoritmo, avaliando-

se, assim, quantitativamente o funcionamento do conjunto de algoritmos do CALIOP e o grau 

de qualidade dos seus produtos.  

 Na Figura 16 apresenta-se um fluxograma da metodologia para obtenção dos dados para 

a avaliação da Razão Lidar gerada do algoritmo CALIPSO: 
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Figura 16- (a) Fluxograma para obtenção dos dados para avalição da Razão Lidar; (b) 

Determinação da Razão Lidar.  

(a) 
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          Filtro de nuvens  

 (CAD entre -50 e -100) 
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coincidentes    
 

SAÍDA: Nº de camadas  
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(54 arquivos) 

 

   Se CAD:  

(-50 e -100) 

Sim 
Interpolação:  

AODAER = 532nm 
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AODAER:   å 

Distribuição temporal: 

AOD x å 
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- τ532,AERONET (532 nm) 
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AODAERONET 
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(2007 a 2016) 

(Nível 1.5) 
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(b) 
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6. RESULTADOS E DISCUSÕES  

6.1 DETERMINAÇÃO DA RAZÃO LIDAR UTILIZANDO A TÉCNICA A/C 

 

 Para verificar a normalidade dos dados da Razão Lidar obtidos da Técnica A/C e do 

Modelo CALIOP, foram aplicados os testes estatísticos não paramétricos pareados de Wilcoxon 

para um Nível de significância de 5% (probabilidade de erro). Os valores obtidos foram anali-

sados quanto às estatísticas descritivas de medidas de tendência e de dispersão dos dados (Ta-

bela 4). 

 

Tabela 4 - Comparação dos dados ajustados para distribuição da Razão Lidar da Técnica A/C 

e do CALIOP. 

Técnica Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Valor – p 

Téc. A/C 0,19 98,93 25,84 39,02 55,73 42,85 22,22 192,83 
< 0,001 

CALIOP 0,54 70,00 55,00 55,00 70,00 59,76 12,70 470,56 
  * DP: Desvio Padrão.  CV: Coeficiente de Variação.  Valor – p: Nível de significância  

 

 Na Figura 17 apresenta-se o desempenho da Técnica A/C e do Modelo CALIOP quanto 

às distribuições das ocorrências dos valores da Razão Lidar e os subtipos dos aerossóis.  

Figura 17 - Distribuição da Razão Lidar determinada pela Técnica A/C (Azul), que utilizado os 

valores da AOD da AERONET e o pelo Modelo CALIOP (vermelho) no qual os valores são 

determinados do algoritmo HERA. 
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 Observa-se que a Técnica A/C apresenta distribuição dos dados com altas frequências 

nos valores de Razão Lidar de 25 a 30 sr, que são típicos de aerossol marinho limpo. Alguns 

estudos de medições para Experimento do Oceano Índico (INDOEX) na camada limite marinha 

do Oceano Índico tropical, relatam o valor próximo de Razão Lidar de 23,5 sr no comprimento 

de onda 532 nm (MUELLER et al. 2007). Da mesma forma, os estudos climatológicos dos 

sítios AERONET oceânicos relatam um valor de 28 ± 5 sr para mesma caracterização de 

aerossol (CATTRALL et al., 2005). 

 As ocorrências para Razão Lidar 35 sr são atribuídas ao aerossol continental limpo. 

Segundo Dubovik et al. (2002), as propriedades microfísicas do aerossol continental limpo 

possuem suscetíveis incertezas para atribuição correta da Razão Lidar, uma vez que o seu 

modelo foi derivado por distribuição de tamanho e índices de refração (ANDERSON et al. 

2003). 

 A Técnica A/C também apresenta ocorrências de Razão Lidar 40 sr, caracterizadas como 

aerossol de poeira. Cattrall et al. (2005), em seu estudo, registrou o valor de Razão Lidar de 42 

± 4 sr para locais com parcela de poeira do deserto.  

 Na figura observam-se também ocorrências nos valores de Razão Lidar de 55 sr, que 

podem representar aerossóis da mistura de poeira e poluição.  

 A Razão Lidar 70 sr, que apresenta elevado número de ocorrências, está relacionada ao 

aerossol de fumaça ou aerossol continental poluído. 

 A Técnica A/C apresenta maiores ocorrências para aerossol marinho, fumaça, e 

continental poluído. Os aerossóis marinhos podem ser provenientes do Oceano Atlântico, uma 

vez que o vento em Petrolina –PE é proveniente do quadrante sudeste no período diurno e do 

quadrante noroeste no período noturno (BARBOSA et al., 2005), enquanto a Razão Lidar de 

70 sr (fumaça ou continental poluído) pode estar associada aos polos industriais próximos ao 

instrumento em superfície.  

 O Modelo CALIOP apresenta valores distribuídos entre as Razões Lidar de 40 sr, 

(poeira), 55 sr (mistura de poeira e poluição) e 70 sr (queimadas ou continental poluído), sendo 

a Razão Lidar de 70 sr a mais frequente.  

 Comparando a Técnica com o Modelo, verifica-se que as frequências não são similares 

para as Razões Lidar, o que pode estar associado ao intervalo da distância entre o CALIPSO e 

o fotômetro.   
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 A diferença percentual (𝑅𝐿𝐶𝐴𝐿𝐼𝑂𝑃�−��𝑅𝐿𝐴𝐸𝑅𝑂𝑁𝐸𝑇 𝑅𝐿𝐴𝐸𝑅𝑂𝑁𝐸𝑇��⁄ (%))�entre os valores da 

Razão Lidar calculada pela Técnica A/C (RLAERONET) e pelo Modelo CALIOP  (RLCALIOP), re-

sulta em 14,8 ± 4,8 %. As diferenças percentuais considerando-se os subtipos de aerossóis estão 

ilustradas na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Diferenças percentuais dos subtipos dos aerossóis da Técnica A/C e CALIOP. 

Subtipo do Aerossol Média da Diferença Percentual 

Fumaça e continental poluído 25,5 ± 0,2 

Poeira 12,6 ± 0,4 

Poeira poluída 6, 7 ± 0,23 

 

6.2 APLICAÇÃO DA TÉCNICA A/C 

 No dia 01/11/2007, ás 16:30 UTC, foi registrada uma trajetória do satélite à distância 

aproximada de 48 km do fotômetro da estação de Petrolina-PE. Neste mesmo horário, o fotô-

metro obteve a AOD de 0,116.  Este resultado, em conjunto com o coeficiente de retroespalha-

mento atenuado integrado (𝛾′𝑐𝑎𝑙𝑖𝑜𝑝), foi aplicado na Equação 38 (RLA/C), obtendo-se como re-

sultado o valor mais apropriado de Razão Lidar pela Técnica A/C, RL A/C = 45 sr. Este valor, 

comparado com a RL do CALIOP do algoritmo HERA, de 40 sr, resultou em uma diferença de 

percentual de -11 %. Para este estudo de caso, evidenciou-se que o valor inicial da Razão Lidar 

do CALIOP, e, consequentemente, do algoritmo de recuperação do perfil de extinção do CA-

LIOP, resultou confiável. 

 A Razão Lidar 40 rs (poeira) pode ser evidenciada no perfil de retroespalhamento ate-

nuado total em 532 nm, em função da latitude, no dia 01 de novembro de 2007 (Figura 18).  
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Figura 18 – (a) Retroespalhamento atenuado total em 532 nm; (b) Subtipos dos aerossóis 

registrados pelo satélite CALIPSO para o dia 01/11/2007.  

 

 

Fonte: https://subset.larc.nasa.gov 

 

 Na Figura 18b, o coeficiente de retroespalhamento atenuado em 532 nm  com resolu-

ção espacial horizontal de 5 km, no ponto de maior aproximação do satélite CALIPSO com 

relação a estão da ERONET, foi identificada uma camada de aerossóis equivalente a poeira, 

identificados pela subtipo de aerossol com colcaração amarelo.  

 

6.3 PREDOMINÂNCIA DOS AEROSSÓIS NA AREA DE ESTUDO  

 

 Foram utilizados como correlação os dados da AOD e do expoente de Ångström obtidos 

do fotômetro solar após interpolação para o comprimento de onda em 532 nm. Inicialmente foi 

realizada a caracterização dos aerossóis predominantes para o intervalo temporal de 10 anos 

(Figura 19). O expoente de Ångström é utilizado para identificar a dependência da partícula em 

https://subset.larc.nasa.gov/
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função do comprimento de onda (Equação 14). 

Figura 19 - Dispersão da AOD em função do Coeficiente de Ångström (å) para o comprimento 

de onda 532 nm. Dados registrados de 2007 a 2016, obtidos do fotômetro solar da estação de 

Petrolina-PE. 

 

A Figura 19 mostra o Expoente de Ångström em função da profundidade óptica dos 

aerossóis, no comprimento de onda 532 nm, para o intervalo temporal de 2007 a 2016. A 

dispersão apresenta os valores da AOD concentrados em ~ 0,00 até 0,30 e o Expoente de 

Ångström entre ~0,00 até 1,60. Desta forma, os aerossóis em Petrolina podem ser classificados 

como marinhos, com AOD < 0,15 e å < 0,6 (VERGAZ, et al. 2005; TOLEDANO et al., 2007); 

queima de biomassa, com AOD até 1,1 e α > 1,5 (TOLEDANO, et al., 2007); poeira, com AOD 

> 0,4 e å < 0,5 (HOLBEN et al., 2001) e mistura de poeira e poluição, com AOD > 0,06 e å > 

0,8. 

 Após a caracterização dos aerossóis para a região, como estudo de caso, foi selecionada 

uma data do banco de dados pré-estabelecido para a avaliação, de forma a avaliar 

qualitativamente a AOD da AERONET e quantitativamente as Razões Lidar obtidas do 

CALIOP e da Técnica A/C (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Dados utilizados como estudo de caso para análises comparativas.  

Dia DISTÂNCIA 
AOD 532 nm 

CALIPSO  

AOD 532 nm 

AERONET 

EXPOENTE DE 

ÅNGSTRÖM 532 

nm 

01/11/2007 48 Km 0,014 0,116 0,933 
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No dia 01 de novembro de 2011 (Figura 20), o satélite descreveu uma trajetória à dis-

tância aproximada de 48 km da base do fotômetro de Petrolina, no horário de 16:26 UTC. Nesse 

mesmo dia, o fotômetro registrou medidas até às 18:25:49 UTC, estando as medidas do CA-

LIPSO dentro do intervalo das medidas do fotômetro solar. Obteve-se para o CALIPSO a AOD 

equivalente a 0,014, enquanto para a AERONET foi registrada a AOD de 0,116 e o Expoente 

de Ångström de 0,933.  

Figura 20 - Trajetória do satélite CALIPSO próximo a região da estação da AERONET da 

estação de Petrolina-PE, em 01 de novembro de 2011.  

 

Fonte: https://www-calipso.larc.nasa.gov 

 

 No gráfico de dispersão da AOD em função do Expoente de Ångström para as variáveis 

medidas pelo AERONET durante todo o ano de 2007 (Figura 21), as linhas azuis tracejadas 

indicam os valores medianos da AOD e do Expoente de Ångström, e os pontos pretos 

correspondem aos dados registrados por dia. O ponto em vermelho corresponde ao dia 

selecionado como estudo de caso. 

 

 

 

 

 

https://www-calipso.larc.nasa.gov/
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Figura 21 - Gráfico de dispersão da AOD em 532 nm em função do Expoente de Ångström (å), 

para o ano de 2007. Ponto vermelho em destaque corresponde a um estudo de caso para o dia 

01/11/2007. 

 

 

 Neste dia, o fotômetro registrou AOD 0,116 e coeficiente de Ångström 0,933. Em uma 

primeira análise qualitativa os valores são características de mistura de poeira e poluição  

(AOD > 0,06 e å > 0,8). A predominância das partículas próximas ao valor zero caracteriza-as 

como aerossóis de moda grossa, conforme HOLBEN et al., (1998a). Os aerossóis da moda 

grossa podem ser originados da suspensão de poeira do solo, pólen, fragmentos de vegetação 

ou partículas marinhas. Como o fotômetro da estação Petrolina está localizado em área rural, 

existem muitas atividades agrícolas centradas no perímetro do equipamento, além de muitas 

áreas desertificadas, fatores que podem ocasionar a dispersão do solo. Pode-se também consi-

derar a influência do vento do quadrante leste, predominante na região, que pode transportar 

aerossol advindo de outras regiões para a área de estudo.  

 Em uma análise mais qualitativa, utilizando-se as concentrações volumétricas totais, fo-

ram obtidos os valores das distribuições dos tamanhos das partículas, em função do raio, con-

forme dados derivados da AERONET (Figura 22). 
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Figura 22-  Distribuição de tamanho de partículas de aerossóis, em função do raio, obtida por 

métodos de inversão, a partir de dados recuperados pelo fotômetro de Petrolina- PE, para o dia 

01/11/2007. 

 

            Fonte: www. aeronet.gsfc.nasa.gov. 

  

 A figura apresenta a distribuição de tamanho baseado em uma distribuição bimodal ( 

com duas modas diferentes). Observa-se uma moda menor, de 0,02 μm e raio  0,1 μm, 

considerada como moda fina, e outra moda maior, acima de 0,15 μm e raio 1 μm < r < 10 μm, 

considerado como moda grossa (SANTOS, FINGER, et al., 2016; SEINFELD e PANDIS, 

2006). Segundo Omar et. al., (2009), as distribuições dos tamanhos log-normais bimodais dos 

modelos de aerossóis, conforme apresentado na Figura 11, anterior, caracterizam-nos como 

poeira.  

 

6.4 TRAJETÓRIA DE MASSAS DE AR – HYSPLIT 

 

 Com o objetivo de demonstrar que o CALIOP e o fotômetro detectaram e mediram as 

mesmas camadas de aerossóis, foram feitas simulações de retrotrajetória das partículas. A aná-

lise foi simulada através do Modelo de transporte de parcelas de ar HYSPLIT (NOAA, 2005). 
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Para a simulação de massa de ar foram considerados os critérios do Modelo vertical de veloci-

dade (tridimensional), por ser este mais preciso quanto à margem de erro. As retrotrajetórias 

foram simuladas para 120 horas (5 dias), sendo o período temporal considerado com baixa taxa 

de erro (TOLEDANO, 2005). 

 A região na qual foi realizado o estudo tem predominância de ventos do quadrante Su-

deste (CORREIA et al. 2012), o que é evidenciado nas simulações das retrotrajetória na Figura 

23. Os resultados da retrotrajetória foram simuladas para o dia 01/11/2007. 

 

Figura 23- (a) Retrotrajetórias de massa de ar para o fotômetro solar da estação de Petrolina/PE, 

simulada para 120 e (b) 240 horas em 3 escala de altitudes: 500 m (cor vermelho), 1500 m (cor 

azul) e 2500 m (cor verde) para o dia 01 de novembro de 2011. 

 

 As simulações da Figura 23a evidenciaram que as massas de ar, medidas através do 

fotômetro solar localizado em Petrolina-PE, originaram-se do oceano. Em uma simulação para 

240 horas (Figura 23b), as trajetórias indicam aerossóis provenientes do continente Africano. 

No perfil de retroespalhamento atenuado total em 532 nm (Figura 18) para o mesmo estudo de 

caso, foi identificado aerossol caracterizado como poeira (Razão Lidar 40 sr).  

 

6.5 COMPARAÇÃO DOS VALORES DA PROFUNDIDADE ÓPTICA DE AEROSSOL, ME-

DIDOS PELO AERONET E CALIOP 

 

 Com o intuito de correlacionar os dados da distribuição espacial da AOD, obtidos do 

CALIOP e AERONET para o comprimento de onda 532 nm, foi utilizado o banco de dados 
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para a avaliação, consistindo em 54 medidas. Foram calculadas as médias das AOD adquiridos 

de ambos os instrumentos (Figura 24). 

Figura 24 - Diagrama de dispersão da relação dos valores de AOD da AERONET e do 

CALIOP.  

 

 

 A relação linear entre os valores da profundidade óptica dos aerossóis demostrado na 

Figura 24, apresentou correlação Pearson r = 0,4, sendo considerado uma correlação de Pearson  

fraca, entre as variáveis.   

 Da mesma forma, foram avaliadas as estatísticas descritivas das séries temporais da 

AOD do CALIPSO e da AERONET (Figura 25), e detalhado na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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Figura 25 - Séries temporais da AOD do CALIPSO (linha vermelha) e da AERONET (linha 

azul), em 532 nm para o período de 2007 – 2016. 

 

 

Tabela 7 - Dados estatísticos obtidos nos testes para os valores de AOD. 

COMPARAÇÃO DOS DADOS DA AERONET COM CALIOP 

Técnica Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Valor – p 

CALIPSO 0,0100 1,3410 0,0612 0,1115 0,2260 0,2385 0,3237 73,68 
0,007 

AERONET 0,0270 0,4370 0,0450 0,0795 0,1472 0,1148 0,1016 113,00 

 

Utilizando teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon pareado para o estudo das séries 

temporais (Figura 25), para um Nível de significância de 5%, foi evidenciado diferença 

estatística entre os Modelos ajustados de AERONET e do CALIOP. No qual, o CALIPSO 

apresentou média equivalente a 0,24 ± 0,03 enquanto que a AERONET apresentou média 

equivalente a 0,11 ± 0,01.  

            Foram analisados três casos que apresentaram picos preponderantes nos valores de AOD 

medidos pelo CALIPSO e pelo fotômetro da rede AERONET. No dia 15/06/2009 o satélite 

CALIPSO passou a cerca de 60 km da estação da AERONET de Petrolina. Tal trajetória ocorreu 

em torno das 16:34 UTC (13:34 h no horário local). A Figura 26 apresenta a trajetória do satélite 

CALIPSO, representado pela seta vermelha (percorrendo da direção Sul para o Norte), 

enquanto os traços coloridos representam as trajetórias de massas de ar obtidos por meio do 

modelo de trajetórias HYSPLIT, para o horário mais próximo da passagem do CALIPSO e para 

uma altitude média de 1410 metros. Esta altitude média foi obtida utilizando os valores da altura 
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de base (470 m) e de topo (2350 m) das camadas de aerossóis medidas pelo CALIPSO.  

As trajetórias de massas de ar modeladas pelo HYSPLIT estão avançando em duas horas no 

tempo, ou seja, o satélite CALIPSO realiza uma medida dos aerossóis naquela região (trajetória 

da seta vermelha) em torno das 13:34 h, e tais massas de ar vão atingir a região da estação da 

AERONET, em torno das 15:34 h no horário local. Neste caso o CALIPSO obteve um valor de 

AOD de 1,42, mostrando que para esse local, a atmosfera estava altamente carregada de 

aerossóis. Cerca de duas horas depois, pelo que mostra a Figura 26, o fotômetro da AERONET 

obteve valores de AOD de 0,43, cerca de 3 vezes menor. Isso pode ter ocorrido devido a 

dispersão dos aerossóis nesse transporte que levou cerca de duas horas entre o local da trajetória 

do CALIPSO e a estação da rede AERONET. 

 

Figura 26 - Trajetórias de massas de ar na localidade de Petrolina para a altitude média das 

camadas de aerossol no dia 15 de junho de 2009, no sentido para frente do tempo. A seta 

vermelha representa a trajetória do Satélite CALIPSO, e as linhas coloridas representam as 

trajetórias de massas de ar na altitude de h=1410 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No dia 09/03/2014 o satélite CALIPSO passou a cerca de 50 km da estação da 

AERONET de Petrolina. A trajetória ocorreu em média às 16:26 UTC (13:26 h no horário 

local). A Figura 27 apresenta a trajetória do satélite CALIPSO, indicada pela seta vermelha na 

direção Sul para o Norte, os traços coloridos representam as trajetórias de massas de ar obtidos 

por meio do modelo de trajetórias HYSPLIT, para o horário mais próximo da passagem do 

CALIPSO e para uma altitude média de 1863 metros. A altura média foi obtida utilizando os 
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valores da altura da base (531 m) e de topo (3196 m) das camadas de aerossóis medidas pelo 

CALIPSO. As trajetórias de massas de ar modeladas pelo HYSPLIT estão avançando em duas 

horas no tempo, ou seja, o satélite CALIPSO realiza uma medida dos aerossóis naquela região 

(trajetória da seta vermelha) às 13:26 h no horário local e as massas de ar aproximam-se da 

estação da AERONET aproximadamente às 15:26 h. Para este caso, o CALIPSO obteve um 

valor de AOD igual a 1,34, demostrando que, para esse local, a atmosfera estava altamente 

carregada de aerossóis. Após 2 horas, como mostra a Figura 27, o fotômetro da AERONET 

obteve valores de AOD igual a 0,43. Ocorrência similar ao caso anterior, onde a dispersão dos 

aerossóis nesse transporte levou aproximadamente 2 horas entre a trajetória do CALIPSO e a 

estação da rede AERONET. 

 

Figura - 27 Trajetórias de massas de ar na localidade de Petrolina para a altitude média das 

camadas de aerossol no dia 09 de março de 2014, no sentido para frente do tempo. A seta 

vermelha representa a trajetória do Satélite CALIPSO, e as linhas coloridas representam as 

trajetórias de massas de ar na altitude de h=1863 m. 

 

            No dia 26/08/2015 o satélite CALIPSO passou a cerca de 130 km da estação da 

AERONET de Petrolina. Tal trajetória ocorreu as em torno das 16:35 UTC, e às 13:35 no 

horário local. A Figura 28 apresenta a trajetória do satélite CALIPSO, representado pela seta 

vermelha (percorrendo da direção Sul para o Norte), enquanto os traços coloridos representam 

as trajetórias de massas de ar obtidos por meio do modelo de trajetórias HYSPLIT, para o 

horário mais próximo da passagem do CALIPSO e para uma altitude média de 1830 metros. 

Esta altitude média foi obtida utilizando os valores da altura de base (441 m) e de topo (3220 
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m) das camadas de aerossóis medidas pelo CALIPSO. As trajetórias de massas de ar modeladas 

pelo HYSPLIT estão avançando em oito horas no tempo, ou seja, o satélite CALIPSO realiza 

uma medida dos aerossóis naquela região (trajetória da seta vermelha) em torno das 13:35h 

(hora local), e tais massas de ar deveriam atingir a região da estação da AERONET 8 horas 

depois, em torno das 21:35 h no horário local. Contudo, evidencia-se claramente que as 

trajetórias de massas de ar para essa altitude média não seguem em direção da estação da 

AERONET de Petrolina, o que significa que para esse caso, os dois sistemas estavam medindo 

parcelas de aerossóis diferentes, e por isso apresentaram valores distintos de AOD. Neste caso 

o CALIPSO obteve um valor de AOD de 1,23, mostrando que para esse local, a atmosfera 

estava altamente carregada de aerossóis. No momento da passagem do satélite CALIPSO o 

fotômetro mediu valores de AOD de 0,20, 6 vezes menor. Este caso evidencia que nem sempre 

os dois sistemas estão medindo a mesma parcela de aerossóis, explicando possíveis diferenças 

nos resultados da técnica AC. 

Figura 28 - Trajetórias de massas de ar na localidade de Petrolina para a altitude média das 

camadas de aerossol no dia 26 de agosto de 2015, no sentido para reverso do tempo. A seta 

vermelha representa a trajetória do Satélite CALIPSO, e as linhas coloridas representam as 

trajetórias de massas de ar nas na altitude de h = 1830 m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Existe uma tendência nos dados, observando a variável de todos os dados de AOD 

gerados pelo satélite CALIPSO, possuem valores com aumento equivalentes ao aumento da 

AOD da AERONET. Porém, os dados do CALIOP estão subestimados, sendo este evento pode 

ser atribuído ao fotômetro solar, pois o sensoriamento observa a atmosfera como um todo, 
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enquanto que, o CALIPSO faz a observação do perfil atmosférico verticalmente direcionado. 

Portanto, existe a hipótese das estimativas dos valores da AOD do CALIOP não estarem 

contabilizando uma certa quantidade de aerossóis, enquanto que, o sistema da AERONET 

considera todo os valores (LOPES, et al., 2013). As diferenças também podem estar 

relacionadas com a grande variabilidade espacial dos aerossóis na camada limite (MAMOURI 

et al.,2009; MONA et al., 2009).  

 

6.7 RELACÃO DA AOD OBTIDA DO FOTÔMETRO COM A PRECIPITAÇÃO 

 

   Um dos objetivos do estudo foi utilizar os dados da profundidade óptica dos aerossóis, para 

conhecer a distribuição temporal dos aerossóis na região de estudo durante a década estudada e 

correlacionar estes dados com a precipitação pluviométrica. A estimativa dos totais de 

precipitação pluviométrica quando se deseja analisar a variabilidade da profundidade óptica de 

uma localidade torna-se primordial, pois a quantidade de vapor d’água existente na atmosfera 

influência nos processos de transmissividade atmosférica (HARTMANN, 1994). 

 A região de Petrolina-PE possui níveis pluviométricos baixos, com máximos de 

precipitação no verão/outono e mínimos no inverno. Na Figura 29 apresenta-se a correlação dos 

níveis de precipitação pluviométricos (em azul) com a AOD (em vermelho) na escala temporal 

de 2007 a 2016.  

Figura 29 - Sazonalidade da precipitação (histograma azul) relacionada com o Nível da 

profundidade óptica de aerossol (linha vermelha) da região de Petrolina-PE, médias mensais 

(2007 – 2016). 
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 Os dados meteorológicos de precipitação pluviométricas apresentados foram obtidos do 

LABoratório de MEteorologia (LABME). As médias mensais com valores superiores a 100 mm 

foram registrados nos meses de janeiro, fevereiro e março e valores inferiores a 50 mm 

registrados nos demais meses, seguindo até o início da estação chuvosa. O ano de 2009 

apresenta maiores índices pluviométricos, enquanto que, a maior seca foi registrada em 2012 

(182 mm), prolongando-se até o ano de 2015. Este evento foi relacionado com o resfriamento 

do Oceano Atlântico, que provocou o surgimento de sistemas de alta pressão atmosférica no 

continente, impedindo a formação de nuvens e consequentemente a formação de chuvas em 

toda região do semiárido Nordestino (MARENGO et al., 2013). 

 A análise da variabilidade temporal da AOD, de modo geral, mostra que Petrolina possui 

comportamento anual bem acentuado nos primeiros meses do ano, com máximos registrados 

no mês de março. Este comportamento foi observado durante os 10 anos de estudo.  Os baixos 

valores da AOD podem estar relacionados às características da localização do perímetro do 

fotômetro, sem muitas atividades que gerem emissão de poluentes e com baixos índices de 

queimadas na região. As maiores médias da AOD compreendem aos anos de 2009 (0,16 ± 

0,099) e 2010 (0,16 ± 0,12).  

 A chuva pode explicar uma parte da variabilidade do aerossol, porém as características 

do espaço e as ocorrências das atividades antropogênicas, as quais interferem em níveis de 

AOD, são fundamentais. Considerando que a AOD é uma propriedade óptica, as alterações em 

sua magnitude podem estar associadas à mudança na concentração do aerossol na atmosfera ou 

na composição química. Na região de Petrolina, as profundidades ópticas dos aerossóis, de 

modo geral, são consideradas baixas. Os valores com maiores concentrações podem estar 

associados às condições climáticas da região. Como a circulação dos ventos é sentido Sudeste, 

pode haver influência dos aerossóis marinhos, que por convecção das massas de ar chegam até 

a região do fotômetro.  Algumas áreas são desertificadas com solo exposto, também podendo 

ocasionar a dispersão da poeira consequentemente o aumento da AOD. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O conjunto dos dados obtidos após criteriosa seleção, correspondentes a uma distância 

máxima de 120 km do satélite CALIPSO em relação ao instrumento em superfície, totalizou 54 

medidas coincidentes, equivalente a 31% do total, sendo este valor adequado para determinar a 

avaliação da área de estudo.   

A diferença percentual entre os valores da Razão Lidar obtidos pela Técnica A/C e pelo 

Modelo CALIOP, resultou em 14,8 ± 4,8 %. 

A análise qualitativa da dependência espectral do coeficiente de Ångström em função 

da profundidade óptica de aerossol, para o intervalo temporal de 2007 a 2016, identificou ae-

rossóis marinhos, poeira, poeira mais poluição e queima da biomassa. 

Para o estudo de caso realizado no dia 01/11/2007 da AOD em função do coeficiente de 

Ångström, foi identificado a mistura de poeira e poluição. O perfil de retroespalhamento atenu-

ado total em 532 nm para este caso possibilitou identificar o subtipo do aerossol como sendo 

poeira. Ainda para este estudo de caso, foi simulada a retrotrajetória de massa de ar, utilizando-

se o modelo matemático HYSPLIT, que demonstrou que as massas de ar provem do continente 

Africano. 

A análise da variabilidade temporal da profundidade óptica de aerossol para o período 

de 2007 a 2016 evidenciou que Petrolina-PE não teve muita variabilidade. A ordem de grandeza 

da AOD com o CALIPSO teve valor máximo de 0,4370 e mínimo de 0,0270; e com a AERO-

NET teve valor máximo de 1,3410 e mínimo de 0,0100. O diagrama de dispersão da AOD do 

CALIPSO e da AERONET, mostrou haver correlação fraca (0,4). 

Os valores da Razão Lidar atribuídos pelo CALIOP apresentaram discordâncias com-

parados a técnica AC, o que difere de alguns trabalhos de avaliação, pois estes utilizam dados 

de comparação da distribuição da Razão Lidar determinados por sistema High Spectral Reso-

lution Lidar (HSRL). 

Este primeiro estudo de avaliação dos dados da Razão Lidar utilizando o algoritmo do 

satélite CALIPSO e o parâmetro de profundidade óptica dos aerossóis do fotômetro solar CI-

MEL, da rede AERONET da estação de Petrolina-PE, demonstrou a importância de se ampliar 

este estudo para a região Nordeste, sobretudo pela carência de caracterização dos aerossóis na 

região. 

 

 



60 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

ANDERSON, T. L.; CHARLSON, R. J.; SCHWARTZ, S. E.; KNUTTI, R.; BOUCHER,O.; 

RODHE, H.; HEINTZENBERG, J. Climate Forcing by Aerosols - a Hazy 

Picture.Atmospheric Sciences, v. 300, p. 1103–1104, 2003. 

 

ANDERSON, T. L.; CHARLSON, R. J.; WINKER, M.; OGREN, J. A.; HOLMÉN, K. 

Mesoscale Variations of Tropospheric Aerosols. Journal of Atmospheric Sciences, v. 60, p. 

119–136, 2003b 

 

ANDERSON, T. L.; CHARLSON, R. J.; BELLOUIN, N.; BOUCHER, O.; CHIN, 

M.;CHRISTOPHER, S. A.; HAYWOOD, J.; KAUFMAN, Y.; KINNE, S.; OGREN, J. 

A.;REMER, L. A.; TAKEMURA, T.; TANRÉ, D.; TORRES, O.; TREPTE, C. R.; 

WIELICKI,B. A.; WINKER, D. M.; YU, H. “an A-Train” strategy for quantifying direct 

climate forcingby anthropogenic aerosols.Bull. Amer. Meteor. Soc., p. 1795–1809, 2005.  

 

BARBOSA, T. F.; CORREIA, M. F. Sistemas convectivos intensos no semi-árido brasileiro: O 

controle da grande escala. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n. 3, p. 395-410, 2005. 

 

CATTRALL, C.; REAGAN, J.; THOME, K.; DUBOVIK, O. Variability of aerosol and spectral 

Lidar and backscatter and extinction ratios of key aerosol types derived from selected Aerosol 

Robotic Network locations. J. Geophys. Res., v. 110, p. D10S11, 2005. 

 

CASTANHO, A., Propriedades ópticas das partículas de aerossol e uma nova metodologia 

para a obtenção de espessura óptica via satélite sobre São Paulo. Tese de Dourado defendida 

no Instituto de Física de São Paulo, 2005. 

 

CODEVASF. Extensão territorial do perímetro de irrigação senador Nilo Coelho. 2004. 

CD-ROM. 

 

CORREIA, M. F.; GONÇALVES, W. A.; SILVA ARAGÃO, M. R.; DINIZ, M. C. S. Mudanças 

na estrutura termodinâmica da atmosfera na presença de vórtices ciclônicos de altos níveis: Um 

episódio de precipitação extrema no semiárido brasileiro. Revista Brasileira de Geografia 

Física, v. 4, p. 877-890. 2012. 

 

DRAXLER, R. R.; HESS, G. D. An overview of the HYSPLIT 4 modeling system of 

trajectories, dispersion, and deposition.Australian Meteorological Magazine, v. 47, p. 295–

308, 1998. 

 

DRUMOND, Marcos Antonio; KIILL, Lúcia Helena P.; NASCIMENTO, Clóvis Eduardo de S. 

Inventário e sociabilidade de espécies arbóreas e arbustivas da caatinga na região de 

Petrolina-PE. Brasil Florestal, Brasília, v. 21, n. 74, p. 37-43, set. 2002. 

 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Disponível em: Acesso em: 20 

mar. 2017. 



61 
 

 

FLEMING, Z. L., P. S. Monks, and A. J. Manning, 2012: Review: Untangling the influence 

of air-mass history in interpreting observed atmospheric composition.Atmos. Res., 104–

105, 1–39, doi:10.1016/. Atmospheres.2011.09.009  

 

FORSTER, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo, T. Berntsen, R. A. Betts, D. W. Fahey, J. Haywood, 

J. Lean, D. C. Lowe, G. Myhre, J. Nganga, R. Prinn, G. Raga, M. Schulz, R. Van Dorland. 

(2007). Changes in Atmospheric Constituents and Radiative Forcing. Chapter 2 of the 

Climate Change 2007: The Physical Science Basis, IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 

Change Book, Cambridge University Press, United Kingdom, ISSN 978-0-521-88009-1 

 

FINLAYSON-PITTS, B.J., PITTS, J.N., Jr. (2000). Chemistry of the Upper and Lower 

Atmosphere: Theory, Experiments and Application. Academic Press: San Diego, CA.  

 

HARTMANN, D. L. Global physical climatology international geophysics series, Pratice Hall, 

New York, v.56, n.4, p.40- 79, 1994. 

HEIRTZLER, J. R. The future of the South Atlantic Anomaly and implications for 

radiation damage in space, Journal of Atmospheric and Solar- Terrestrial Physics, 64, 1701-

1708, 2002. 

 

HOLBEN, B.N., Eck, T.F., Slutsker, I., Tanré, D., Buis, J.P., Setzer, A., Vermote, E., Reagan, 

J.A., Kaufman, Y.J., Nakajima, T., Lavenu, F., Jankowiak, I., Smirnov, A. AERONET - A 

federated instrument network and data archive for aerosol characterization. Remote 

Sensing of the Environment v.66, n.1, p1-16, 1998a. 

 

HOLBEN, B. N. et al. An emerging ground-based aerosol climatology: Aerosol optical depth 

from AERONET. Journal of Geophysical Research. v. 106. p. 12067-12097. 2001. 

 

HOLBEN, B.N., ECK, T.F., SLUTSKER, I., TANRÉ, D., BUIS, J.P., SETZER, A., 

VERMOTE, E., REAGAN, J.A., KAUFMAN, Y.J., NAKAJIMA, T., LAVENU, F., 

JANKOWIAK, I., SMIRNOV A. AERONET – a federated instrument network and data archive 

for aerosol characterization. Remote Sensing of the Environment v.66, n.1, p1-16. 1998b. 

 

HOSTETLER, C. A.; LIU, Z.; REAGAN, J.; VAUGHAN, M. A.; WINKER, D. M.; OSBORN, 

M.; HUNT, W. H.; POWELL, K. A.; TREPTE, C. CALIOP AlgorithmTheoretical Basis 

Document - Calibration and Level 1 data products. Cloud-AerosolLidar Infrared Pathfinder 

Satellite Observations, PC-SCI-201, p. 1–66, 2006. 

 

HORVATH, H., Effects on visibility, weather and climate, in: Atmospheric acidity: sources, 

consequences and abatement, ed. M. Radojevic e R.M. Harrison, ElsevierApplied Science, 

Londres, p. 435-466, 1992. 

 

HUNT, W. H. et al. CALIPSO Lidar Description and Performance Assessment.J. 

Atmos.Oceanic Technol., v. 26, p. 1214–1228, 2009. 

 



62 
 

 

IPCC - 2007 – Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007.The 

Scientific Basis: Contribution of Working Group I to the FourthAssessment Report of the 

International Panel of Climate Change. Edited by Houghton, J. T. et al. Cambridge 

UniversityPress, New York (2007). 

 

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 

Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, 

Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 

 

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and 

III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core 

Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 

 

IBGE. Estimativa Populacional 2013, [Internet], 2013. Disponível em: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou.pdf 

 

KITTAKA, C.; WINKER, D. M.; VAUGHAN, M. A.; OMAR, A.; REMER, L. A.Intercom-

parison of column aerosol optical depths from CALIPSO and MODIS-Aqua. 

Atmos. Meas. Tech., v. 4, p. 131–141, 2011. 

 

KLETT, J. D. Stable analytical inversion solution for processing lidar returns. Appl. Optics, 

v. 20, p. 211, 1981. 

 

LIOU, K. N.An Introduction to Atmospheric Radiation.Academic Press. New York,Oxford. 

2ª edição.(2002). 

 

LIU, Z.; OMAR, A. H.; HU, Y.; VAUGHAN, M. A.; WINKER, D. M. CALIOP 

AlgorithmTheoretical Basis Document - Part 3: Scene Classification Algorithms. Cloud-

AerosolLidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations, PC-SCI-202-P3, p. 1–56; 2005. 

 

LIU, Z., Hu, Y., Vaughan, M., Reagan, J., Hostetler, C., Winker, D., Hunt, W., Powell, K., and 

Trepte, C.: Validation Of Calipso Lidar (CALIOP) Calibration, ILRC 2006, Nara, Japan, 

933–936, 2006. 

 

LIU, Z.; VAUGHAN, M. A.; WINKER, D. M.; KITTAKA, C.; GETZEWICH, B. J.; KUEHN, 

R. E.; OMAR, A. H.; POWELL, K. A.; TREPTE, C. R.; HOSTETLER, C. A. The CALIPSO 

Lidar cloud and aerosol discrimination: Version 2 algorithm and initial assessment of 

performance. J. Atmos. Oceanic Technol., v. 26, p. 1198–1213, 2009. 

 

LOPES, F. J S.  LANDULFO, E. 2013 Atmos. Meas. Tech., 6, 3281–3299, 2013 www.atmos-

meas-tech.net/6/3281/2013/ doi:10.5194/amt-6-3281-2013. 

 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou.pdf


63 
 

 

LOPES F. J. S. Brasil, 2011. Validação dos dados do satélite calipso utilizando um sistema 

Lidar de retroespalhamento elástico e o fotômetro solar da rede aeronet. Tese (Doutorado) 

- Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

MAMOURI, R. E.; AMIRIDIS, V.; PAPAYANNIS, A.; GIANNAKAKI, E.; TSAKNAKIS, 

G.; BALIS, D. S. Validation of CALIPSO space-borne-derived attenuated backscatter co-

efficient profiles using a ground-based Lidar in Athens, Greece. Atmos. Meas. Tech., v. 2, 

p. 513–522, 2009. 

 

MENON, H.B, SHIRODKAR, S., KEDIA, S., RAMACHANDRAN, S., BABU, S., 

MOORTHY, K.K. Temporal variation of aerosol optical depth and associated shortwave 

radiative forcing over a coastal site along the west coast of India. Scienceof the Total 

Environment, 83-92, 2013. 

 

MCGILL, M.; HLAVKA, D.; HART, W.; SCOTT, V. S.; SPINHIRNE, J.; SCHMID, B.Cloud 

Physics Lidar: Instrument description and initial measurement results. Geophys. Res. 

Lett., v. 41, n. 18, p. 3725–3734, 2002. 

 

MONA, L., PAPPALARDO, G., AMODEO, A., D’AMICO, G., MADONNA, F., BOSELLI, 

A., GIUNTA, A., RUSSO, F., AND CUOMO, V.: One year of CNR-IMAA multi-wavelength 

Raman Lidar measurements in coincidence with CALIPSO overpasses: Level 1 products com-

parison, Atmos. Chem. Phys., 9, 7213–7228, doi:10.5194/acp-9- 7213-2009, 2009. 

 

MARENGO JA, Alves LM, Soares WR, Rodriguez DA, Camargo H, Riveros MP, Pabló AD 

.2013. Two Contrasting Severe Seasonal Extremes in Tropical South America in 2012: Flood 

in Amazonia and Drought in Northeast Brazil. J Clim 26:9137-9154. 

 

OMAR, A. H.; WINKER, D. M.; KITTAKA, C.; VAUGHAN, M. A.; LIU, Z.; HU,Y.; TREPTE, 

C. R.; ROGERS, R. R.; FERRARE, R. A.; LEE, K.; KUEHN, R. E.;HOSTETLER, C. A. The 

CALIPSO automated aerosol classification and Lidar RatioSelection Algorithm. J. Atmos. 

Oceanic Technol., v. 26, p. 1994–2014, 2009. 

 

OMAR, A. H., J.-G. Won, D. M. Winker, S.-C. Yoon, O. Dubovik,and M. P. McCormick, 

2005: Development of global aerossol models using cluster analysis of Aerosol Robotic 

Network (AERONET) measurements. J. Geophys. Res., 110, D10S14, 

doi:10.1029/2004JD004874. 

 

PAPPALARDO, G., WANDINGER, U., MONA, L., HIEBSCH, A., MATTIS,I., AMODEO, 

A., ANSMANN, A., SEIFERT, P., LINNÉ, H., APITULEY, A., ARBOLEDAS, L. A., BALIS, 

D., CHAIKOVSKY, A., D’AMICO, G., DE TOMASI, F., FREUDENTHALER, V., GIAN-

NAKAKI, E., GIUNTA, A., GRIGOROV, I., IARLORI, M., MADONNA, F., MAMOURI, R. 

E., NASTI, L., PAPAYANNIS, A., PIETRUCZUK, A., PUJADAS, M., RIZI, V., ROCA-

DENBOSCH, F., RUSSO, F., SCHNELL, F., SPINELLI, N., WANG, X., AND WIEGNER, 

M.: EARLINET correlative measurements for CALIPSO: First intercomparison results, J. Ge-

ophys. Res., 115, D00H19, doi:10.1029/2009JD012147, 2007. 

 



64 
 

 

PARKINSON, C. L.; WARD, A.; KING, M. D. Earth Science Reference Handbook – Aguide 

to NASA’s Earth Science Program and Earth Observing Satellite Missions. EarthScience 

Reference Handbook, p. 1–291, 2006. 

 

PLATT, C. M. R., 1973: “Lidar and radiometer observations of cirrus clouds”, J. Atmos. 

Sci., 30 (6), pp 1191-1204. 

 

POWELL, K. A.; HOSTETLER, C. A.; LIU, Z.; VAUGHAN, M. A.; KUEHN, R. E.; 

HUNT,W. H.; LIU, K.; TREPTE, C. R.; ROGERS, R. R.; YOUNG, S. A.; WINKER, D. M. 

Calipso Lidar Calibration Algorithms Part I: Nighttime 532 nm Parallel Channel and 532 

nm Perpendicular Channel.J. Atmos. Oceanic Technol., v. 26, p. 2315–2333, 2009. 

 

ROSENFELD, D., U. Lohmann, G. B. Raga, C. D. O’Dowd, M. Kulmala, S. Fuzzi, A. Reissell, 

and M. O. Andreae, Flood or drought: How do aerosols affect precipitation?, Science, in press, 

2008. 

 

SEINFELD, J. H.; PANDIS, S. N. Atmospheric Chemistry and Physics- From Air Pollution 

to Climate Change. 1st. ed. New Jersey: Wiley-Interscience Publication, 1998. 

 

SEINFELD, J. H.; PANDIS, S. N.; Atmospheric Chemistry and Physics: From air pollution 

to climate change, New York: John Wiley & Sons,Inc. 1232 p.  2006. 

 

SOLOMON, S., et al., 2007: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report 

of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, 

United Kingdom and New York, NY, USA, 1056 pp. 

 

TOLEDANO, C. Climatología de los Aerosoles Mediante la Caracterización de Proprieda-

des Ópticas y Masas de Aire em la Estación ‘El Arenosillo’ de la Red AERONET. Univer-

sidad de Valladolid, Espanha. out. 2005. 

 

TOLEDANDO, C. et al. Aerosol optical depth and Ångström exponent climatology at El 

Arenosillo AERONET site (Huelva, Spain). Quarterly Journal of the Royal Meteorological 

Society. v. 133. p. 795–807. 2007. 

 

WALLACE, J. AND P. HOBBS (2006). Atmospheric Science: An Introductory Survey, 

Second Edition. Academic Press.  

 

WOLFRAM, W. Wolfram Documentation Center - Geodesy Data. [S.l.], 2011. Disponível 

em: <http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/GeodesyData.html>. Acesso em: 27 

Abril 2011. 

 

WINKER, D. M.; HOSTETLER, C.A.; VAUGHAN, M. A.; OMAR, A. H. CALIOP 

Algorithm Theoretical Basis Document Part 1: CALIOP Instrument, and Algorithms 

Overview (2006). (Disponível em: Acesso em: 07 de Dez de 2016). 



65 
 

 

WINKER, D. M.; VAUGHAN, M. A.; OMAR, A.; HU, Y.; POWELL, K. A.; LIU, Z.;HUNT, 

W. H.; YOUNG, S. A. Overview of the CALIPSO mission and CALIOP dataprocessing 

algorithms.J. Atmos. Oceanic Technol., v. 26, p. 2310–2323, 2009. 

 

WINKER, D. M.; HUNT, W. H.; MCGILL, M. J. Initial performance assessment of 

CALIOP. Geophys. Res. Lett., v. 34, p. L19803, 2007. 

 

VAUGHAN, M. A.; WINKER, D. M.; POWELL, K. A. CALIOP Algorithm TheoreticalBasis 

Document - Part 2: Feature detection and layer properties algorithms. Cloud-Aerosol Lidar 

and Infrared Pathfinder Satellite Observations, PC-SCI-202-P2, p.1–87, 2006 

 

VAUGHAN, M. A. et al. Fully automated detection of cloud and aerosol layers in the 

CALIPSO Lidar measurements. J. Atmos. Oceanic Technol., v. 26, p. 2034–2050, 2009. Ven-

note, E. F., Tam+, D., Deuze J. L., Herman. &I., and Morcrette, J. J. (1997). Second simulation 

of the satellite signal in the solar spectrum, 6s: an overview. IEEE Truw. Gemci. Remote Sew. 

35:675X86. 

 

VERGAZ, R. et al. Columnar characteristics of aerosols by spectroradiometer measurements 

in the maritime area of the Cadiz Gulf (Spain). International Journal of Climatology. v. 25. 

p. 1781-1804. 2005. 

 

YOUNG, S. A.; VAUGHAN, M. A. The retrieval of profiles of particulate extinction from 

Cloud-Aerosol Lidar Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO) Data: Algo-

rithm Description.J. Atmos. Oceanic Technol., v. 26, p. 1105–1119, 2009. 

 

 

 
 

. 


