
Espalhamento de radiaEspalhamento de radiaççãoão



Grande parte da luz que percebemos Grande parte da luz que percebemos 
chega aos nossos olhos por chega aos nossos olhos por 
espalhamentoespalhamento

Na atmosfera, espalhamento Na atmosfera, espalhamento éé causado causado 
por:por:
–– MolMolééculasculas

–– PartPartíículas de aerossolculas de aerossol

–– NuvensNuvens



CCééu azulu azul

Nuvens brancasNuvens brancas

ArcoArco--íírisris

HalosHalos



MatMatééria ria éé, em geral, eletricamente neutra, mas , em geral, eletricamente neutra, mas éé
constituconstituíída por cargas elda por cargas eléétricas discretastricas discretas
RadiaRadiaçção: campo eletromagnão: campo eletromagnéético oscilante que pode tico oscilante que pode 
excitar as cargas elexcitar as cargas eléétricas que constituem a mattricas que constituem a matéériaria
Cargas elCargas eléétricas oscilantes dão origem a ondas tricas oscilantes dão origem a ondas 
eletromagneletromagnééticasticas
Tais ondas eletromagnTais ondas eletromagnééticas secundticas secundáárias representam rias representam 
as ondas espalhadas as ondas espalhadas 
Portanto, a radiaPortanto, a radiaçção incidente, ao excitar os ão incidente, ao excitar os 
espalhadores, gera ondas secundespalhadores, gera ondas secundáárias e a superposirias e a superposiçção ão 
de todas essas ondas eletromagnde todas essas ondas eletromagnééticas ticas éé o que o que éé
observado (medido).observado (medido).



As ondas eletromagnAs ondas eletromagnééticas secundticas secundáárias rias 
são são ditasditas espalhadas elasticamente (ou espalhadas elasticamente (ou 
coerentemente)coerentemente)

Reflexão, refraReflexão, refraçção, difraão, difraçção e interferência ão e interferência 
são particularidades para descrever o são particularidades para descrever o 
espalhamento de radiaespalhamento de radiaçção ão 



PropagaPropagaçção de onda planaão de onda plana

a) Na ausência de partícula; b) na presença de uma partícula 
esférica; c) onda espalhada (diferença entre caso a e b), que 
se propaga em todas as direções!!!



A distribuiA distribuiçção angular da ão angular da radiânciaradiância
espectral espalhada nas diferentes espectral espalhada nas diferentes 
diredireçções/orientaões/orientaçções (ões (θθ,,φφ)) depende:depende:
–– Da relaDa relaçção entre o tamanho da partão entre o tamanho da partíícula cula 

espalhadora e o comprimento de onda da espalhadora e o comprimento de onda da 
radiaradiaçção incidenteão incidente

–– Da composiDa composiçção quão quíímica da partmica da partíícula (cula (ííndice ndice 
de refrade refraçção)ão)

–– Da forma da partDa forma da partíículacula



ÍÍndice de refrandice de refraççãoão

NNúúmero complexomero complexo
–– Parte real: velocidade de faseParte real: velocidade de fase

–– Parte imaginParte imagináária: absorria: absorççãoão

Depende da composiDepende da composiçção quão quíímica e da mica e da 
fase da partfase da partíículacula

Varia com o comprimento de ondaVaria com o comprimento de onda

n(n(λλ) = ) = nnrr((λλ) + ) + ininii((λλ))




