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Grande parte da luz que percebemos 

chega aos nossos olhos por 

espalhamento 

Na atmosfera, o espalhamento é causado 

por: 

– Moléculas de gases (quais os mais 

abundantes?) 

– Partículas de aerossol 

– Nuvens 



 

Tabela 12.1 de G. W. Petty (2006) 



Espalhamento explica: 

Céu azul 

Nuvens brancas 

Arco-íris 

Halos 

E outros fenômenos ópticos 

 



Matéria: constituída por cargas elétricas discretas 

Radiação: campo eletromagnético oscilante que pode 
excitar as cargas elétricas que constituem a matéria 

Cargas elétricas oscilantes dão origem a ondas 
eletromagnéticas 

Tais ondas eletromagnéticas secundárias representam 
as ondas espalhadas  

Portanto, a radiação incidente, ao excitar os 
espalhadores, gera ondas secundárias e a superposição 
de todas essas ondas eletromagnéticas é o que é 
observado (medido). 

 



As ondas eletromagnéticas secundárias 

são denominadas elasticamente (ou 

coerentemente) espalhadas 

Reflexão, refração, difração e interferência 

são particularidades para descrever o 

espalhamento de radiação 

O espalhamento não acontece em 

orientações aleatórias, mas segue um 

padrão angular 

 



Propagação 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!!! (Extraído de Mishchenko, J. 

Quant. Spectroscopy & Radiative Transfer 110, 2009) 



A distribuição angular da radiância 

espectral espalhada nas diferentes 

direções/orientações (θ,φ) depende: 

– Da relação entre o tamanho da partícula 

espalhadora e o comprimento de onda da 

radiação incidente 

– Da composição química da partícula (índice 

de refração) 

– Da forma da partícula 



 

(Extraído de Mishchenko et al., 2002) 



 



Partícula esférica de raio: r 

Radiação com comprimento de onda: λ 
Parâmetro de tamanho: 

     x = 2πr/λ 



 

Figura 12.1 de G. W. Petty (2006) 



 



Índice de refração 

Número complexo 

– Parte real: velocidade de fase 

– Parte imaginária: absorção 

Depende da composição química e da 

fase (sólida ou líquida) da partícula 

Varia com o comprimento de onda 

 

   n(λ) = nr(λ) + ini(λ) 



 



Índice de refração – parte real 

 



Índice de refração –  

parte imaginária 
 



Ângulo de espalhamento 

 



Função de fase 

Função matemática que permite estimar a 

fração da radiância incidente em (θi, φi) que 

foi espalhada para a orientação (θe, φe) 



Função de fase 

 



Espalhamento de radiação solar por 

moléculas de ar – espalhamento Rayleigh 

 

Direção de propagação  

da radiação solar incidente 

Direção do espalhamento Direção de propagação  

da radiação espalhada 



 



 



Função de fase para o 

espalhamento Rayleigh 

 



Para partículas maiores 

Teoria Mie: 

– Partículas esféricas homogêneas de raio r ~ λ 



Eficiência de extinção: 

Qext = Qabs + Qesp 

 



Eficiência de espalhamento 

 



Eficiência de Extinção 

 



 
E

fi
c
iê

n
c
ia

 d
e
 e

s
p
a
lh

a
m

e
n
to

 n
o
rm

a
liz

a
d
a
 



Resumindo: 

– Quanto maior o tamanho da partícula com 

relação ao comprimento de onda da radiação 

incidente, mais importante é o espalhamento 

frontal (geometria do espalhamento) 

– Quanto menor o tamanho da partícula com 

relação ao comprimento de onda da radiação 

incidente, maior a dependência espectral 



 



 
1 µm   2 µm (esporos de fungos) 100 µm (fragmentos folhas) 

5 µm (pólen)  5 µm (esporos de fungos)  20 µm 

50 µm    1 µm  2 µm (carbono org. urbano) 



Partículas de aerossol 

emitidas por queimadas 



 NaCl 



Partículas de aerossol urbano presentes na 

atmosfera de Plymouth, UK 

 

50 nm 


