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1.INTRODUÇÃO
O modelo de transferência radiativa BRASIL-SR é o principal recurso utilizado pelo 

Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) na quantificação do recurso energético solar. Dentre os dados de 

entrada do modelo está a visibilidade horizontal climatológica, utilizada na 

parametrização dos aerossóis atmosféricos, mas que devido aos frequentes eventos de 

queimadas no território brasileiro, além da mudança do uso do solo e dos aerossóis das 

grandes cidades, precisam ser constantemente atualizadas, para uma melhor 

representação destas condições.
 

2.METODOLOGIA
As bases climatológicas de visibilidade horizontal, com valores dispostos em faixas 

latitudinais, foram avaliadas em trabalhos anteriores, como Costa (2012). Estes estudos 

indicaram que melhores resultados foram obtidos através da atualização dos valores de 

visibilidade mais consistentes em termos do uso do solo e das características 

climáticas regionais. Para suprir esta deficiência, foram interpolados dados de 

visibilidade horizontal da base do INMET.

Entretanto, os resultados são melhorados quando os valores de visibilidade horizontal 

são confrontados com observações de espessura óptica dos aerossóis em 550 µm 
(AOT

550
). Vermote et al. (2002) estabeleceram uma relação entre a visibilidade e 

espessura óptica dos aerossóis, para ser utilizada com os dados do Visible/Infrared 

Imager/Radiometer Suite (VIIRS):

A esta relação, foram submetidos os dados de AOT
550

 oriundos do modelo CATT-

BRAMS e das reanálises do MACC/ECMWF e estas estimativas foram utilizadas para 

ajustar a representação dos aerossóis nas regiões onde a visibilidade horizontal do 

INMET falhava.

3.RESULTADOS
   

         

          
                                               

    

4.CONCLUSÕES
A base climatológica de visibilidade horizontal utilizada no modelo de transferência 

radiativa BRASIL-SR foi substituída pelos dados de visibilidade oriundos do INMET, o 

que por si só já prepresentou ganhos nas integrações de irradiação solar realizadas 

pelo modelo, além de trazer mais consistência física a sua representação. Entretanto, 

para uma melhor representação dos aerossóis observados no restante da coluna ou 

mesmo daqueles oriundos do transporte atmosférico, foram utilizadas estimativas de 

visibilidade horizontal a partir dos dados de espessura óptica dos aerossóis. Os 

resultados foram comparados com as estimativas anteriores, indicando que as 

estimativas de irradiação solar realizadas pelo modelo foram melhoradas em 

comparação com as integrações pretéritas, em especial nas regiões com maior carga 

de aerossóis.
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Fig. 1 – Visibilidade horizontal para o mês de setembro   
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Fig. 2 – Visibilidade horizontal para o mês de setembro, a partir de valores de 

espessura óptica dos aerossóis do MACC/ECMWF.
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