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Resumo
Os satélites artificiais em órbita foram desenvolvidos para realizar medições de
radiação eletromagnética (REM) emitida, refletida ou espalhada pela atmosfera e
superfície. A partir de tais medições é possível a determinação de valores físicos reais da
atmosfera e superfície.
 No sensoriamento remoto temos:
-

Fontes de REM: sol, terra e sua atmosfera e sensor do satélite (passivo x
ativo);

-

Interações de REM e o alvo;

-

Propagação de REM entre o alvo e o sensor;

-

Interações de REM com o sensor;

-

Processamento e análise das medições realizadas com o sensor para inferir
uma quantidade física.

 O formalismo matemático baseia-se na resolução da equação de transferência
radiativa.
 Os sensores a bordo dos satélites medem radiâncias ou irradiâncias integradas em
determinadas bandas espectrais que podem ser estreitas (por exemplo, com largura de
alguns décimos de micrômetro) ou largas (por exemplo, em todo o espectro solar). A
grandeza radiométrica de interesse, nos diferentes intervalos espectrais, é medida a partir de
detectores independentes genericamente denominados de canais. Por exemplo, o sensor
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo dos satélites Terra e
Aqua do projeto EOS (Earth Observing System) da NASA (National Aeronautics and
Space Administration) possui 36 canais. O canal 1 mede radiância no intervalo espectral de
0,62 a 0,68 µm. Dessa forma, quando for mencionado, por exemplo, que a radiância no
canal 1 do MODIS vale 15 Wm-2sr-1µm-1 significa que a radiância foi medida naquele
intervalo espectral.
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1. Determinação da Concentração de Gases na Atmosfera por Sensoriamento Remoto
1.1 Introdução
A absorção de radiação eletromagnética pelos gases acontece em linhas ou bandas
espectrais discretas que diferem de acordo com a composição química e a estrutura das
moléculas. No sensoriamento remoto, são realizadas medições de radiâncias em
determinados comprimentos de onda, que correspondam a linhas ou bandas de absorção de
radiação por um determinado gás, tais como O3, vapor d’água, CO, CH4 entre outros. Em
outras palavras, a radiância espectral medida deve necessariamente ter sido modificada ao
atravessar a atmosfera, por interagir com o gás de interesse. Quanto maior a diferença
observada, com relação a um sinal medido na ausência do gás, maior é a concentração
desse gás na atmosfera. A dificuldade é que às vezes, o campo de radiação de uma mesma
região espectral medido pelo satélite pode sofrer alterações devido à presença de diferentes
constituintes atmosféricos (diferentes tipos de gases, partículas de aerossol, nuvens) ou
mesmo da superfície, dificultando a separação do sinal devido ao gás de interesse, por
exemplo.

1.2 Ozônio
O ozônio é tóxico aos organismos vivos e, na baixa troposfera, atua como um gás
do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Na
estratosfera, é importante por absorver a radiação ultravioleta. Recentemente observou-se
que em determinadas regiões do globo a concentração do ozônio apresentou-se mais baixa
do que as médias climatológicas, fenômeno popularmente conhecido como “buraco de
ozônio”. Essa redução foi atribuída aos níveis de poluição gerados pelo ser humano, em
particular com a emissão para a atmosfera de gases artificiais utilizados nos sistemas de
refrigeração, os CFC’s. Todos esses fatos contribuíram para que metodologias para se
monitorar sua concentração na atmosfera fossem estudadas.
O ozônio apresenta bandas de absorção de radiação na região espectral do
ultravioleta devido a transições eletrônicas (de 0,2 a 0,3 µm, região denominada bandas de
Hartley, que são as mais intensas, e de 0,3 a 0,36µm, denominada bandas de Huggins,
menos intensas), no visível e infravermelho próximo (entre 0,44 a 1,18µm, denominadas
bandas de Chappuis) e infravermelho térmico (centrado em 9,6 µm). Vários são os métodos

Apostila do curso de Meteorologia por Satélite – Profa. Márcia Yamasoe, pg. 4
de obtenção de sua concentração na atmosfera via satélite, de acordo com a região
espectral:

1.2.1

Emissão no infravermelho

- HIRS/2 – High Resolution Infrared Radiation (temperature) Sounder: Basicamente, o
método consiste em uma regressão linear entre a radiância medida no canal 9, centrado em
9,71 µm e as radiâncias e temperaturas de brilho obtidas com medições realizadas nos
canais 1, 2, 3 e 8 (centrados respectivamente em 14,95, 14,71, 14,49 e 11,11 µm). Os
coeficientes da regressão são obtidos a partir de medições da concentração total de ozônio
realizadas em superfície nos horários da passagem do satélite.
- Lims – Limb Infrared Monitor of the Stratosphere: Na configuração de limbo, o
satélite mede apenas a radiância emitida pela atmosfera em diferentes altitudes, sem a
influência da superfície, visto que a medição ocorre em ângulos rasantes com relação à
superficie (vide Figura 1.1). As observações podem ser realizadas durante o dia e à noite.

Figura 1.1 – Diferentes geometrias para o sensoriamento remoto do ozônio na
atmosfera: a) retroespalhamento de radiação ultravioleta ou visível; b) ocultação; c)
emissão de radiação no limbo; d) espalhamento na orientação do limbo (figura adaptada
de: http://www.ccpo.odu.edu/SEES/ozone/class/Chap_7/).
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1.2.2

Retro-espalhamento de radiação solar

Esta técnica se baseia na radiação solar que é retro-espalhada ou refletida de volta
para o espaço pelos constituintes espalhadores de radiação presentes na atmosfera ou pela
superfície (Figura 1.1a). Durante o percurso do feixe de radiação na atmosfera, uma parte é
absorvida pelo ozônio. A técnica pode ser utilizada na região espectral do visível e do
ultravioleta:
-

no visível (banda de Chappuis)
a) SABE - Stratospheric Aerosol and Gas Experiment

-

no ultravioleta (bandas de Hartley-Huggins)
a) GOME - Global Ozone Monitoring Experiment
b) TOMS - Total Ozone Mapping Spectrometer

1.2.2.1 Obtenção da concentração total de O3 na atmosfera por retroespalhamento de radiação UV.
O sensor mede radiância espectral solar no UV, em dois ou mais comprimentos de
onda distintos. Uma das medidas é realizada em comprimento de onda no qual a absorção
pelo ozônio é significativa e a outra, usada como referência, em um comprimento de onda
no qual a intensidade da linha de absorção é fraca. A radiância medida é uma combinação
da radiância:
-

refletida pela superfície;

-

retro-espalhada pela atmosfera;

-

atenuada por absorção pelo O3 nas bandas de Hartley-Huggins

A radiação que chega ao sensor atravessa a camada de O3 duas vezes, sofrendo
atenuação a cada passagem. Vale lembrar que na região espectral do ultravioleta não há
emissão de radiação pela atmosfera e superfície. Nessas condições, portanto, uma solução
aproximada da ETR, na ausência de espalhamento múltiplo, é dada pela equação para
radiância espectral ascendente, lembrando que no topo τ ~ 0:
I λ (0,+ µ , ϕ ) = I λ (τ ,+ µ , ϕ ) exp(− τ / µ ) +
)

  1
µ0
ω )
1  
S 0λ
p(− µ 0 , ϕ 0 ,+ µ , ϕ )1 − exp − τ 
+
+  
µ0 + µ
4π
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Na ausência de aerossóis ou nuvens, a profundidade óptica de extinção da atmosfera
é devida ao ozônio (por absorção) e ao espalhamento Rayleigh:

τ = τ 0 +τ R

(1.1)

3

Como só há espalhamento molecular, a função de fase é dada por:

(

3
)
p = p R = 1 + cos 2 Θ
4

)

(1.2)

onde Θ é o ângulo de espalhamento e

(

cos Θ = µµ 0 + 1 − µ 2

) (1 − µ )
1

2

2
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1
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cos(ϕ − ϕ 0 )

(1.3)

Finalmente, lembrando que

τ 0 = − k aU O (1.4)
3

3

onde k a é o coeficiente de absorção mássico de O3 e U O3 é a massa de O3 por unidade de
área [Dove e Mateer, 1997].
Para a determinação da concentração de O3 foi definida a função:
 πI (0,+ µ , ϕ ) 
N λ = − log  λ


 µ 0 F0λ

(1.5)

onde F0λ é a irradiância espectral incidente perpendicularmente no topo da atmosfera.
A concentração do ozônio é obtida como:

[

U O3 ∝ N λ1 − N λ2

]

(1.6)

onde

(λ1 , λ 2 ) = (0,312; 0,330µm )
(0,317; 0,330µm )
isto é, dois comprimentos de onda distintos, um com coeficiente de absorção k a maior que
o outro, mas próximos entre si. A escolha do segundo comprimento de onda é baseada na
não ocorrência de saturação do sinal medido, o que pode acontecer para o comprimento de
onda mais curto (com maior coeficiente de absorção) e também com o intuito de minimizar
o efeito da refletância da superfície. Por simplicidade, adota-se a hipótese de que a
refletância de superfície nos dois comprimentos de onda é a mesma, visto que estes são
próximos entre si. Para o espalhamento, considera-se que nessa região espectral o aerossol
apresente baixa dependência espectral. No caso do espalhamento molecular, cuja
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dependência espectral é alta, é possível calcular sua contribuição em cada comprimento de
onda, descontando-se assim a sua contribuição ao sinal medido. No caso do TOMS,
realizam-se também medições no canal de 0,38µm onde já não há absorção por O3 para se
determinar a refletância da superfície. A Figura 1.2 ilustra um mapa com a concentração
total de ozônio sobre o globo obtido com medições realizadas com o TOMS.

Figura 1.2 – Mapa de concentração de ozônio total obtido a partir de medições realizadas
com o TOMS [Adaptado de ftp://toms.gsfc.nasa.gov/pub/eptoms/].

2. Profundidade Óptica do Aerossol
2.1 Motivação
As partículas de aerossol afetam a meteorologia e o clima por meio de três
processos primários:
1) Espalhamento e absorção de radiação solar;
2) Podem atuar como núcleos de condensação de nuvens, podendo afetar o
tamanho das gotas, o albedo e a vida média das nuvens na atmosfera;
3) Alteração da química da atmosfera ao modificar as concentrações de
constituintes que afetam o clima, por exemplo, os gases do efeito estufa.
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As partículas de aerossol constituem a maior fonte de incertezas na previsão de
mudança climáticas globais (Figura 2.1) devido ao seu curto tempo de permanência na
atmosfera (da ordem de uma semana) e alta variabilidade espacial e temporal. A Figura 2.1,
adaptada do IPCC de 2001, mostra estimativas do impacto da ação do homem com a
emissão de gases e aerossol para atmosfera sobre a radiação solar. É apresentada a
diferença do saldo de radiação disponível em 2000, comparativamente a 1750, causada por
diversos fatores, desde o aumento da concentração dos gases do efeito estufa e de partículas
de aerossol até a variação natural da emissão de radiação pelo Sol. Note-se que ainda não
há estimativa do efeito direto da poeira do solo (mineral dust) sobre a radiação e nem do
efeito indireto do aerossol via nuvens. Há apenas um indicativo de quão significativo pode
ser o seu efeito. Por esses motivos, com o intuito de precisar o efeito do aerossol sobre o
clima da Terra, torna-se importante o monitoramento de suas propriedades via
sensoriamento remoto.
Recapitulando, a radiação ascendente no topo da atmosfera, na ausência de nuvens,
na região espectral do visível e infravermelho próximo pode ser modificada por:
-

espalhamento molecular;

-

absorção gasosa;

-

refletância da superfície;

-

espalhamento e absorção por partículas de aerossol.
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Figura 2.1 – Forçante radiativa global média: diferença média global entre os saldos de
radiação (em Wm-2) observados em 2000 comparativamente aos observados em 1750,
causada por alterações da concentração de constituintes atmosféricos, da refletância da
superfície como resultado da alteração da cobertura vegetal e por variação natural da
quantidade de radiação emitida pelo Sol. As barras retangulares representam as estimativas
da diferença, que podem ser positivas (portanto, aumento do saldo de radiação e por isso
contribuir para o aquecimento do sistema Terra-atmosfera) ou negativas. As barras verticais
indicam as incertezas envolvidas em tais estimativas [Adaptado de IPCC, 2001].

Voltando à ETR, a radiância ascendente é obtida como:

+µ
−

dI λ
(0,+ µ , ϕ ) = I λ (τ ,+ µ , ϕ ) −
dτ

ω 0 (τ ) 2π 1
S
I λ (τ , µ´,ϕ´) p (τ , µ´,ϕ´,+ µ , ϕ )dµ´dϕ´− λ ω 0 (τ ) p(τ ,− µ 0 , ϕ 0 ,+ µ , ϕ )
∫
∫
−
0
1
4π
4π

onde o albedo simples ω 0 (λ ) é resultante da combinação: espalhamento Rayleigh, absorção
gasosa e extinção por aerossol e a função de fase p(τ , µ´,ϕ´, µ , ϕ ) resulta da combinação

das funções de fase devido aos espalhamentos Rayleigh e do aerossol.
A profundidade óptica total da atmosfera é:

τ = τ R + τ gas + τ a
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Para a maioria dos tipos de aerossol atmosférico, ω 0 (aerossol ) > 0,7 , isto é, o efeito
de espalhamento de radiação é mais importante que o de absorção. Dessa forma, torna-se
mais fácil sua detecção em regiões sobre superfícies escuras minimizando a contribuição da
reflexão pela superfície. A Figura 2.2 ilustra o resultado de cálculos numéricos da função
reflexão ou refletância equivalente do sistema Terra-atmosfera para radiação isotrópica,
definida como:
Rλ (τ a , θ 0 , θ , ϕ ) =

π I λ (0,θ , ϕ )
µ 0 F0λ

(2.1)

onde Iλ é a radiância espectral medida na orientação (θ, φ), F0 é a irradiância solar espectral
incidente no topo da atmosfera para radiação solar proveniente da orientação θ0 (com
µ0=cosθ0). Cada gráfico ilustra a variação da função reflexão com a profundidade óptica do
aerossol τa e com o albedo de superfície para diferentes geometrias de observação e
distintos valores de albedo simples. Pela figura observa-se que função reflexão varia de
forma mais significativa com a profundidade óptica do aerossol quando o albedo de
superfície é nulo. Dependendo da combinação de valores do albedo simples do aerossol e
do albedo da superfície, pode-se inverter o sinal da relação, isto é, obter valores menores da
função reflexão com o aumento da profundidade óptica do aerossol. Por essa razão, uma
das primeiras técnicas de monitorar as propriedades ópticas do aerossol via satélite foi a
partir do sensoriamento remoto sobre o oceano em comprimento de onda no qual não há
absorção gasosa, visto que o oceano apresenta baixo albedo na região do espectro solar.
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Figura 2.2 – Função reflexão ou refletância equivalente do sistema Terra-atmosfera para
radiação isotrópica (definida na equação 2.1) em função da profundidade óptica do aerossol
e do albedo da superfície (Ag) no comprimento de onda de 0,61µm, considerando o ângulo
zenital solar igual a 40º. As figuras (a) e (b) se aplicam ao caso onde θ = 60º e φ = 0º, mas
para diferentes valores de albedo simples do aerossol; (c) e (d) se referem a observações no
nadir (θ = 0º). [Adaptado de King et al., 1999].

2.2 Algumas Metodologias
2.2.1 Canal único sobre o oceano
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O AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) é um radiômetro de
cinco canais a bordo dos satélites da NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) As medições de radiância realizadas com o canal 1 (0,58 a 0,68µm) do
sensor é utilizado para derivar a profundidade óptica do aerossol. Encontram-se disponíveis
informações desde 1979 obtidas a partir de medições sobre o oceano. Vale lembrar que a
refletância do oceano é menor que 0,5% no vermelho e aproximadamente zero em
comprimentos de onda maiores que 0,7µm. As hipóteses do algoritmo são:
- as partículas de aerossol são esféricas (teoria Mie) que só espalham, portanto o
albedo simples é unitário;
- o albedo da superfície é igual à 0,015 e a superfície é lambertiana.
Com base nessas hipóteses, uma tabela foi gerada numericamente com valores de
radiâncias ascendentes no topo da atmosfera (TOA) em 0,65µm para 0 ≤ τa ≤ 1,18 em
intervalos de 0,118 (para τa = 0 é considerado espalhamento puramente molecular). Para a
geometria foram considerados:
- θ0 : 42º a 84º em passos de 6º;
- θ : 0º a 84º em passos de 6º;
- ϕ (ângulo azimutal relativo): 140º a 180º em passos de 10º.
Dessa forma, a radiância medida é convertida em função reflexão de acordo com a
equação (2.1) e valores tabelados são interpolados para a geometria de medição. Considerase então, o valor de profundidade óptica do aerossol cujo resultado numérico de função
reflexão apresentar a menor diferença com relação ao medido. A Figura 2.3 ilustra o
fluxograma do algoritmo e a Figura 2.4 ilustra um exemplo de mapa obtido com os valores
de profundidade óptica do aerossol sobre o oceano em todo o globo, com 100km de
resolução. As limitações do algoritmo são devidas a:
1) a região espectral considerada apresenta influência de absorção por O3 (~5%);
2) incertezas na geometria;
3) imprecisões na medida de radiância;
4) em geral, o albedo simples do aerossol pode ser menor que 1.
5) o espalhamento Rayleigh apresenta alta dependência espectral e por isso sua
correção em canais de banda larga é dificultada.
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Função reflexão
medida:
Rm (θ0m, θm, ϕm)

Função reflexão
interpolada da tabela para
a mesma geometria de
observação:
Rt (θ0m, θm, ϕm)

Comparação, variando-se τa
menor erro

τa
Figura 2.3 – Fluxograma do algoritmo para derivar a profundidade óptica do aerossol sobre
o oceano a partir de medições efetuadas no canal 1 do AVHRR.

Figura 2.4 – Mapa global de profundidade óptica do aerossol com base em medições
realizadas com o sensor AVHRR a bordo do satélite NOAA-16 sobre o oceano. [Adaptado
de http://www.osdpd.noaa.gov/PSB/EPS/Aerosol/]

2.2.2 Dois Canais (Oceano e Continente)
A utilização de radiâncias medidas em dois canais distintos permite a determinação
da profundidade óptica do aerossol nesses canais e mais uma informação sobre o aerossol,
por exemplo, o coeficiente de Ångström ou o albedo simples. O TOMS, originalmente
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projetado para medir a concentração do ozônio, permite atualmente recuperar informações
em 0,34 e 0,38µm como um sub-produto, isto é, sobre as partículas de aerossol que
absorvem radiação na região do ultravioleta. Uma das vantagens é que nessa região
espectral, o albedo da superfície é em geral baixo, reduzindo a incerteza do algoritmo.
O algoritmo se baseia no método do resíduo ou contraste espectral:

 R
∆N = −100 log  340
 R380

onde

Rλcal são

refletâncias

R

 −  340
 med  R380

 
 
 cal 

(2.2)

calculadas numericamente considerando-se

apenas o

espalhamento molecular. Como o espalhamento Rayleigh apresenta alta dependência
espectral, há um contraste significativo entre as refletâncias dos canais em 340 e 380nm. Na
presença de aerossóis ou nuvens que apresentam dependência espectral menor ou nula, há
uma redução de contraste. Finalmente, tem-se que:
∆N λ ∝ τ a

As deficiências ou limitações do método para a obtenção da profundidade óptica do
aerossol são:
- é necessário conhecer o tipo/modelo de aerossol, visto que a curva de resíduo varia
com o tipo de aerossol;
- é necessário conhecer a altura na qual se encontra a camada de aerossol.
- devido à baixa resolução espacial (~50km) pode haver contaminação por nuvens
(subpixel) de difícil detecção.
Na presença de partículas de aerossol que absorvem radiação solar, apresentando
baixo valor de albedo simples, a sua distribuição vertical na atmosfera afeta o sinal
detectado. Quanto mais alta a camada de aerossol, maior é a fração de radiação que será
absorvida na camada, proveniente do espalhamento molecular da camada inferior.

2.2.3 Vegetação Densa e Escura (DDV – Dark and Dense Vegetation)

Essa metodologia foi desenvolvida para derivar a profundidade óptica do aerossol
sobre o continente ao redor de 0,49 e 0,67µm, dois canais existentes no MODIS (Moderate
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Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo dos satélites Terra e Aqua. Como vimos
anteriormente, a radiação refletida pela superfície interfere na radiância medida pelo sensor,
isto é, parte desta é também devida à reflexão pela superfície. Sobre o continente, a
refletância de superfície é altamente variável por causa dos diferentes tipos de solo,
diferentes coberturas vegetais, urbanização. Como não conhecemos o valor da refletância
de superfície em todos os pontos do planeta, há uma grande incerteza na determinação das
propriedades ópticas do aerossol. Entretanto,
1) Para quase todos os tipos de aerossol, a dependência espectral da profundidade
óptica é dada por:
1 ≤ α ≤ 2, exceto para grãos de poeira, onde α é o coeficiente de Ångström:

α (λ1 , λ2 ) = −

[τ (λ1 ) / τ (λ2 )]
ln (λ1 / λ 2 )

(2.4)

A profundidade óptica do aerossol é de 3 a 30 vezes menor no infravermelho
próximo (entre 0,7 a 4µm) do que no visível (0,4 a 0,7µm), o que significa que o efeito do
aerossol na região espectral do infravermelho é pequeno.
2) Para qualquer tipo de superfície natural:
- a refletância espectral aumenta com o aumento do comprimento de onda. Na região
do espectro solar foi observado que a refletância no visível apresenta correlação com a
refletância no infravermelho:

ρ (λ1 ) = a 0 + a1 ρ (λ 2 ) , para λ1, λ2 < 4,0µm
ρ (0,49 µm ) = 0,25 ρ (2,2 µm )
ρ (0,66µm ) = 0,5 ρ (2,2 µm )

(2.5)

Tais resultados são ilustrados na Figura 2.5 que mostra as correlações entre a
refletância de superfície em 0,49 e em 0,66µm e a refletância de superfície em 2,2µm para
diferentes tipos de superfície [Kaufman e Tanré, 1998].
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Figura 2.5 – Refletância de diferentes tipos de superfície medida em 0,49 µm (símbolos
cheios) e 0,66 µm (símbolos vazios) em função da refletância medida em 2,2 µm. Adaptada
de Kaufman e Tanré, [1998].

Com base então nessas correlações, a metodologia desenvolvida tem por objetivo
minimizar o efeito da superfície. Para tanto, utilizam-se as refletâncias obtidas nos canais
do infravermelho próximo para identificar superfícies com baixa refletância na região
espectral do visível. As superfícies são consideradas escuras quando ρ (2,13µm ) ≤ 0,15
medida pelo sensor a bordo do satélite. Posteriormente, as correlações apresentadas nas
equações (2.5) são utilizadas para estimar a refletância da superfície no visível. Uma vez
identificadas as regiões onde aplicar o método e conhecida a refletância da superfície, é
possível estimar a profundidade óptica do aerossol. Uma tabela, com refletâncias
calculadas para vários tipos de aerossol, vários valores de profundidade óptica e várias
geometrias, foi construída. Para a geometria de observação, compara-se Rmedido com
Rtabelado. A partir do resultado com a menor diferença obtém-se o tipo e a profundidade
óptica do aerossol.
As possíveis fontes de erro são:
- corpos aquáticos menores que 1 pixel que podem ser escuros no infravermelho,
mas que podem apresentar refletância maior no visível;
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- idem para gelo e neve;
A Figura 2.6 ilustra um exemplo de mapa global de profundidade óptica do aerossol
sobre o oceano e o continente. Observe-se que sobre o deserto do Saara, norte da África não
há valores estimados de profundidade óptica devido ao alto albedo de superfície. As demais
falhas se devem à contaminação por nuvens e/ou áreas não percorridas pelo sensor durante
essa passagem em particular. Os valores altos de profundidade óptica do aerossol sobre a
região amazônica se devem à ocorrência de queimadas.

Figura 2.6 – Mapa global de profundidade óptica do aerossol derivado a partir de medições
de radiâncias realizadas com o sensor MODIS a bordo do satélite Terra sobre o continente e
o oceano.

2.2.4 Contraste Térmico
Este método foi desenvolvido para detecção de poeira sobre o continente. Como
vimos na Figura 2.6, devido ao alto albedo da superfície, torna-se inviável a detecção de
poeira sobre o deserto do Saara utilizando o método apresentado na seção anterior, que se
baseia na identificação de alvos escuros, isto é, superfícies que apresentam baixos valores
de albedo. Os grãos de poeira são constituídos por partículas de aerossol muito grandes e
por isso sua profundidade óptica apresenta baixa dependência espectral (α ~ 0). Isso
significa que eles podem interagir com a radiância emergente na região espectral do
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infravermelho. Dessa forma, pode-se derivar sua profundidade óptica utilizando diferenças
de temperatura de brilho entre os canais 8,5, 11 e 12µm.
O método se baseia em observações de radiação térmica emergente (na região
espectral entre 10 e 12µm) emitidas por um mesmo cenário no decorrer de vários dias,
período no qual a concentração de aerossol na atmosfera foi alterada. As hipóteses do
método são:
1) A radiância emitida pela superfície é constante ou varia linearmente sobre o período
de tempo das observações.
2) Em pelo menos um dos dias observados, a concentração do aerossol na atmosfera é
desprezível.
Na presença de aerossol, a radiação de onda longa emergente é atenuada ao
atravessar a camada de aerossol, resultando numa redução da radiação de onda longa
emergente quando comparada com um dia limpo. A radiação solar também é atenuada
devido ao espalhamento pelas partículas, portanto menos radiação solar incide sobre a
superfície o que implica em queda da sua temperatura. Ambos os efeitos reduzem a
quantidade de radiação térmica emitida para o espaço, portanto, aumentando o contraste
entre observações realizadas em dias limpos das realizadas em dias poluídos. O contraste
térmico pode ser utilizado para inferir o conteúdo de aerossol. O método é ideal para a
detecção de poeira sobre regiões áridas ou semi-áridas, pois em geral a temperatura da
superfície é alta e a umidade relativa é baixa, o que significa que há contraste térmico
suficiente para quantificar a profundidade óptica do aerossol. Vale lembrar que partículas
da moda fina não são detectáveis por este método.
Durante o dia há um decréscimo da temperatura da superfície, pois há menos
radiação solar disponível. À noite, o resfriamento é menor porque a camada de poeira atua
como os gases do efeito-estufa. Em locais com alta variabilidade no conteúdo de vapor
d’água é necessária a sua determinação, pois o vapor d’água causa variações nas radiâncias
emergentes de onda longa da mesma ordem de magnitude que o aerossol, isto é, a
perturbação causada na radiância emergente devido à variação do conteúdo de vapor d’água
da ordem de 1g/cm2 é equivalente à causada pela variação da profundidade óptica do
aerossol de uma unidade ( ∆u = 1g / cm 2 ≡ ∆τ a = 1 ).
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2.2.5 Outros Métodos
- Observações em vários ângulos distintos.
- Polarização.
Este capítulo foi escrito com base no trabalho de King e colaboradores, [1999].

3. Índices Espectrais de Vegetação
3.1 Motivação
Os índices de vegetação representam medidas quantitativas do vigor de uma
vegetação. Caracterizar o estado da vegetação é importante por diversos motivos, sendo um
deles pelo fato da vegetação absorver CO2 da atmosfera, o principal gás antrópico do efeito
estufa a partir da fotossíntese. As técnicas de sensoriamento remoto permitem a detecção de
mudanças no uso do solo, além de outras aplicações, tais como:
- avaliação da densidade da cobertura vegetal;
- identificação e previsão de colheita;
- balanço de energia à superfície, pode-se correlacionar os índices de vegetação à
emissividade da superfície;
- estudos climáticos;
- análise de produtividade;
- modelos de ecossistema;
- risco de incêndio.
Os índices de vegetação estão relacionados a parâmetros da vegetação, tais como
frações de radiação absorvida no espectro solar e na região fotossinteticamente ativa,
eficiência fotossintética da copa e albedo da superfície. Diferentes coberturas vegetais
apresentam diferentes respostas espectrais:
- a radiação visível no vermelho (630-690nm) é absorvida pela clorofila;
- a radiação no infravermelho próximo (760-900nm) é refletida pelas estruturas
celulares das folhas.
A resposta espectral no infravermelho próximo é controlada pelo índice de área
foliar e pela densidade de vegetação verde, onde o índice de área foliar é calculado pelo
número equivalente de camadas de folhas da vegetação com relação a uma unidade de área
da superfície (área das folhas por unidade de área da superfície).
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A combinação desses dois domínios espectrais permite a diferenciação entre
vegetação e solo. É possível observar pela Figura 3.1 que a refletância de solo nu, na região
espectral do visível é maior do que a da vegetação verde, ao passo que, na região do
infravermelho próximo, a vegetação verde apresenta maior refletividade. Mais de 40
índices de vegetação foram propostos em aproximadamente 20 anos com base no
sensoriamento remoto.

Figura 3.1 – Refletância espectral de solo nu seco (traço e ponto), vegetação verde (linha
contínua) e água (linha tracejada).

Os primeiros índices espectrais foram propostos por Pearson e Miller em 1972:

RVI = R NIR

(3.1)

VIN = NIR R

(3.2)

onde R é a refletância média no canal do vermelho (do inglês, red), NIR é a refletância
média no canal do infravermelho próximo (do inglês, near infra-red). Lembrar que,
Rλ =

πLλ
µ 0 F0λ

Tais índices acentuam o contraste entre o solo e a vegetação. Para solo nu o VIN é
da ordem de um e para vegetação densa pode atingir valores maiores que 20.
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Rouse (1973) e Rouse et al. (1974) propuseram o índice de vegetação por diferença
normalizada:
NDVI =

NIR − R
NIR + R

(3.3)

Este é o índice de vegetação mais utilizado a partir de técnicas de sensoriamento
remoto e seu resultado varia entre 0 e 1, com o solo nu apresentando valores da ordem de
0,1 e vegetação densa, da ordem de 0,9.
Entretanto, sua determinação a partir de medições realizadas a bordo de satélites
artificiais não é direta, pois conforme vimos nos capítulos anteriores, o sinal detectado pelo
sensor no satélite sofre contribuição também da atmosfera, devendo ser corrigido para:
- absorção de radiação por gases e aerossol;
- espalhamento por moléculas, aerossol e nuvens.
O espalhamento causa aumento da refletância aparente da superfície ao passo que a
absorção provoca redução da refletância de superfícies com alto albedo. Outra dificuldade é
que em geral, a superfície é não lambertiana. Dessa forma, índices espectrais de vegetação
dependem das orientações de iluminação e observação, sendo necessário conhecer a função
de distribuição angular da refletância de superfície. A Figura 3.2 ilustra exemplos de
propriedades da refletância de superfícies idealizadas: com reflexão especular, lambertiana,
com distribuição mais complexa e menos idealizada, quase lambertiana e quase especular.

Figura 3.2 – Propriedades de reflexão de superfícies idealizadas. Adaptado de King [2002].
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A radiação da refletância de superfície com relação às orientações incidente

(µ ' , ϕ ' ) e

refletida

(µ , ϕ )

é descrita matematicamente pela função de distribuição da

refletância bidirecional (BRDF do inglês: Bidirectional Reflectance Distribution Function)
definida como:

ρ (λ ,− µ ' , ϕ ' , µ , ϕ ) =

d ∈↑ λ (µ , ϕ )

(3.4)

L↓ λ (− µ ' , ϕ ')µ ' dµ ' dϕ '

onde d ∈↑ λ (µ , ϕ ) é a irradiância espectral refletida em um cone de ângulo sólido

dµdϕ na orientação (µ , ϕ ) .
A BRDF depende do comprimento de onda e é determinada pelas propriedades
ópticas e estruturais da superfície.
Somando-se a contribuição dos feixes incidentes na superfície proveniente de todas
as direções, obtém-se a irradiância espectral total refletida:
↑

∈↑ λ (µ , ϕ ) = ∫ d ∈
2π

1

0

0

∫ ∫

λ

(µ , ϕ ) =
(3.5)

ρ (λ ,− µ ' , ϕ ' , µ , ϕ )L↓ λ (− µ ' , ϕ ')µ ' dµ ' dϕ '

Para superfícies lambertianas, a radiação refletida é completamente uniforme com
relação ao ângulo de observação. A BRDF ou refletância de uma superfície lambertiana é
independente tanto da direção de incidência quanto da direção de observação:

ρ (λ ,− µ ' , ϕ ' , µ , ϕ ) = ρ L (λ )
Dessa forma, para uma superfície lambertiana, a irradiância total refletida é:

∈↑ λ = ρ L (λ )∫

2π

0

∫ L λ (− µ ' ,ϕ ')µ ' dµ ' dϕ ' = ρ (λ ) ∈ λ
1

0

↓

↓

L

(3.6)
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Para uma superfície com reflexão especular a radiância é refletida segundo a
orientação ilustrada na Figura 3.3:

θ

θ'
θ = θ’ ou µ = µ’
φ = φ’+ π

Figura 3.3 – Geometria da reflexão especular.

A

constante

de

proporcionalidade

é

a

função

espectral

de

reflexão

ρ s (λ , µ ' , ϕ ' , µ , ϕ ) :
ρ s (λ , µ ' , ϕ ' , µ , ϕ ) = ρ s (λ )δ (µ − µ ')δ [ϕ − (ϕ '+π )]

(3.7)

Portanto, a irradiância refletida é:
∈↑ λ = ∫

2π

0

∫ ρ (λ )δ (µ − µ ')δ [ϕ − (ϕ '+π )]S λ δ (µ '− µ )δ (ϕ '−ϕ )µ ' dµ ' dϕ ' = ρ (λ )S λ µ
1

0

s

∈↑ λ (µ 0 , ϕ 0 + π ) ≠ 0

0

0

s

0

∈↑ λ = 0 em todas as outras orientações!

3.1 Efeitos Atmosféricos

Até o capítulo anterior, estávamos interessados no sinal proveniente da atmosfera
seja para determinar a concentração de gases ou de partículas de aerossol. Por isso, foi
necessário minimizar ou eliminar o efeito da superfície sobre o sinal medido pelo sensor a
bordo do satélite. Neste capítulo alterou-se o alvo, estamos agora interessados em
determinar propriedades da superfície e por isso precisamos corrigir o efeito da atmosfera.
Nos próximos tópicos são discutidos alguns métodos de correção ou são propostos índices
mais robustos que, se não eliminam totalmente, diminuem a influência da atmosfera.

3.1.1 Métodos para Correção dos Efeitos Atmosféricos
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No caso do espalhamento Rayleigh, pode-se corrigir facialmente seu efeito, visto
que não há variabilidade dos gases responsáveis por esse processo. Por outro lado,
descontar o efeito das partículas de aerossol é mais difícil. Uma das possibilidades é
inicialmente utilizar um dos métodos do capítulo anterior para determinar a profundidade
óptica do aerossol, por exemplo, usando o método da vegetação densa e escura (DDV) com
a identificação de pixels com superfícies escuras, a partir de medições realizadas nos canais
do infravermelho (2,1 ou 3,8µm).
Pode-se também:
- monitorar as propriedades ópticas do aerossol por outras técnicas (rede mundial de
radiômetros, ex: AERONET);
- realizar estimativas do efeito do aerossol com base em climatologia da região;
- realizar análise de várias imagens consecutivas, escolhendo um valor que
corresponda ao máximo índice de vegetação para cada pixel.

3.1.2 Índice de Vegetação Resistente à Atmosfera

Finalmente, um outro índice de vegetação pouco sensível à variação da
concentração de partículas de aerossol na atmosfera foi definido, o ARVI (Atmospheric
Resistant Vegetation Index):

ARVI =

NIR − RB
NIR + RB

RB = 2 R − B

(3.9)

onde R é a refletância no vermelho, B é a refletância no azul e NIR é a refletância no
infravermelho próximo.
As hipóteses deste índice são:
- Para a grande maioria de tipos de superfície, a sua refletância no canal do
vermelho é similar a do canal azul. Portanto, a informação contida em RB é similar à
contida em R.
- Como para a grande maioria de tipos de aerossol, tem-se 1 < α < 2, o efeito da
atmosfera é aproximadamente duas vezes maior no azul do que no vermelho, o que
significa que o efeito atmosférico em RB é muito menor do que em R.
- no canal do NIR (λ = 0,86µm) o efeito atmosférico também é pequeno, visto que a
refletância das superfícies em geral é alta ( ρ s ~ 0,2 − 0,4 ).
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Simulações numéricas indicam que os valores obtidos para o ARVI são similares ao
NDVI, mas são em média quatro vezes menos sensíveis aos efeitos da atmosfera do que os
deste. A Figura 3.4 ilustra um exemplo de simulações realizadas e compara o ARVI com o
NDVI em função da fração de superfície coberta com vegetação de floresta, alfafa e grama.
As diferentes curvas se referem a simulações com diferentes valores de profundidade óptica
do aerossol. Pela figura, nota-se que o ARVI é mais resistente para superfícies com
cobertura vegetal do que para solo exposto, em particular para vegetação mais densa
(curvas de ARVI divergem entre si para valores baixos da fração de vegetação). Devido à
baixa dependência espectral das propriedades ópticas de partículas de aerossol da moda
grossa como poeira ou sal marinho, os resultados de ARVI são ruins, apresentando-se
sensíveis à presença de tais partículas.

Figura 3.4 – Comparação entre o
ARVI (linhas sólidas) e o NDVI
(linhas tracejadas) para alguns tipos
de vegetação em função da fração de
superfície coberta com vegetação de
floresta, alfafa e grama. As diversas
curvas se referem a diferentes valores
da profundidade óptica do aerossol.
Ângulo zenital solar igual a 60º e
observações

realizadas

no

nadir

[Adaptado de Kaufman e Tanré,
1992].
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4. Temperatura da Superfície do Mar
4.1 A técnica de Split-Window

Também neste capítulo estamos interessados em características de superfície, o que
significa que se torna novamente importante minimizarmos o efeito da atmosfera. E, pela
primeira vez nos concentraremos no espectro de radiação de onda longa. O efeito da
atmosfera é minimizado ao se realizar medições nas janelas atmosféricas. Entretanto,
mesmo nas janelas, o efeito ainda persiste, o que torna necessária a sua correção. Na
ausência de espalhamento, a ETR para radiância de onda longa ascendente no topo da
atmosfera pode ser escrita como:
Lλ (0,+ µ ′, ϕ ′) = Lλ (τ s ,+ µ ′, ϕ ′) e

− (τ s )

0

µ′

−

−τ
1
Bλ [λ , T (τ )] e µ ′ dτ
∫
µ′ τ

(4.1)

s

Lembrando que o termo envolvendo a exponencial representa a transmitância da
atmosfera à orientação µ’:
t = e −τ

µ'

⇒ dt = −

1

µ'

e −τ µ ' dτ

(4.2)

tem-se que a ETR pode ser reescrita como:
1

Lλ (0,+ µ ′, ϕ ′) = Bλ (Ts ,+ µ ′, ϕ ′) t s

+ ∫ Bλ (T ) dt

(4.3)

ts

onde Ts é a temperatura de brilho ou temperatura de corpo negro equivalente da superfície.
Definindo a temperatura de brilho média da atmosfera como:
1

1
Bλ (Ta ) =
Bλ (T )dt
1 − t s t∫s

(4.4)

A ETR pode ser reescrita como:
Lλ (0,+ µ ′, ϕ ′) = Bλ (Ts ,+ µ ′, ϕ ′) t s

+ Bλ (Ta )[1 − t s ]

(4.5)

Para a obtenção da correção da atmosfera, é necessário realizar medições em duas
ou mais regiões espectrais. A janela atmosférica situada entre 10,5 e 12,5µm é larga o
suficiente para permitir que as medições possam ser realizadas em dois canais. A técnica de
split-window utiliza observações realizadas em dois comprimentos de onda distintos para
eliminar a influência de Ta e determinar Ts.
Supondo que a radiância seja medida em dois comprimentos de onda λ1 e λ2:
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L1 = B1 (TB1 ) = B1 (Ts )t1 + B1 (Ta )(1 − t1 )

(4.6a)

L2 = B2 (TB 2 ) = B2 (Ts )t 2 + B2 (Ta )(1 − t 2 )

(4.6b)

onde os índices 1 e 2 indicam os diferentes comprimentos de onda ou canais, TB é a
temperatura de brilho e t1 e t2 as transmitâncias em cada região espectral desde a superfície
até o topo da atmosfera. Se os canais são próximos entre si, é esperado que:
- O resultado da integral em (4.4) seja aproximadamente igual nos dois canais, de
forma que Ta seja a mesma nas duas equações (a diferença deve ser menor que 1K).
- A emissividade da superfície e portanto Ts também serão os mesmos em cada
equação.
- Diferenças nas transmitâncias resultarão de diferenças nos coeficientes de
absorção de um mesmo gás absorvedor. Na janela situada entre 10,5 e 12,5µm o vapor
d’água é o principal absorvedor.
Supondo que Ts, TB1 e TB2 são próximos de Ta e expandindo a função de Planck ao
redor de Ta:
Bλ (T ) ≈ Bλ (Ta ) +

∂Bλ
(T − Ta )
∂T

(4.7)

onde a derivada parcial é calculada em T = Ta. Expandindo as equações para cada canal:
B1 (T ) ≈ B1 (Ta ) +

∂B1
(T − Ta )
∂T

(4.8a)

B2 (T ) ≈ B2 (Ta ) +

∂B2
(T − Ta )
∂T

(4.8b)

e eliminando T-Ta entre elas:

T − Ta =

B1 (T ) − B1 (Ta )
∂B1
∂T

resulta em:

 ∂B ∂T 
[B1 (T ) − B1 (Ta )]
B2 (T ) ≈ B2 (Ta ) +  2
 ∂B1 ∂T 

(4.9)

Utilizando a aproximação de (4.9) para expandir B2(TB2) e B2(Ts) de (4.6b) e
substituindo na própria equação:
B1 (TB 2 ) = B1 (Ts )t 2 + B1 (Ta )(1 − t 2 )

(4.10)
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Combinando as equações (4.6a) e (4.10), eliminando B1(Ta) e rearranjando os
termos, obtém-se a equação de Split-window:
B1 (Ts ) = B1 (TB1 ) + η[ B1 (TB1 ) − B1 (TB 2 )]

(4.11)

onde

η≡

1 − t1
t1 − t 2

(4.12)

Finalmente, considerando a função de Planck localmente linear com relação à
temperatura, obtém-se a mais conhecida forma da equação de Split-window, em função da
temperatura:
Ts = TB1 + η (TB1 − TB 2 )

(4.13)

Considerando U como o conteúdo de vapor d’água integrado na coluna, tem-se:

U
t λ ≈ exp − β λ 
µ


(4.14)

que, pelo fato da transmitância ser relativamente alta nas janelas atmosféricas, pode ser
aproximada como:
tλ ≈ 1 − β λ

U

µ

(4.15)

e portanto

η≈

β1
β 2 − β1

(4.16)

Para os canais 4 e 5 do AVHRR, situados a 11 e 12 µm, respectivamente, Strong e
McClain, 1984 propuseram a seguinte equação para a temperatura da superfície do mar:
T = 1,0346T11 + 2,5779(T11 − T12 ) − 283,21

(4.17)
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