
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DAS EMISSÕES DE AEROSSÓIS SOBRE AS 

NUVENS E A PRECIPITAÇÃO:  

UM OLHAR SOBRE A REGIÃO AMAZÔNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina de Souza Araujo 
 
 
 
 
 

Juiz de Fora 

2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFEITOS DAS EMISSÕES DE AEROSSÓIS SOBRE AS 

NUVENS E A PRECIPITAÇÃO:  

UM OLHAR SOBRE A REGIÃO AMAZÔNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carolina de Souza Araujo 



 

 

 
 
 

Carolina de Souza Araujo 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITOS DAS EMISSÕES DE AEROSSÓIS SOBRE AS 

NUVENS E A PRECIPITAÇÃO:  

UM OLHAR SOBRE A REGIÃO AMAZÔNICA 

 
 

Trabalho Final de Curso apresentado ao Colegiado do Curso de 

Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista. 

 

Área de concentração: Meteorologia 

Linha de pesquisa: Poluição Atmosférica 

 Orientador: Aline Sarmento Procópio 

Juiz de Fora 

Faculdade de Engenharia da UFJF 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
À professora Aline, por todo apoio, dedicação e ser uma fonte de exemplo, não só na elaboração 

deste trabalho, como também ao longo de toda minha caminhada acadêmica. 

Ao professor Celso, por todo o suporte e atenção ao longo do trabalho. 

A todos os professores, que me instruíram e engrandeceram minha jornada.  

Às “fofas” da SMA-JF, por todo carinho e amparo durante a reta final. 

A todos meus amigos pelos momentos de alegria ao longo da faculdade. 

Ao Luiz, pelo companheirismo e carinho em todos os momentos. 

E, principalmente, aos meus pais, por serem minha fonte incessante de inspiração, força e amor; 

sem os quais não chegaria aqui. 



 

 

RESUMO 

 
Altas concentrações de material particulado (MP) são lançadas na atmosfera tanto por fontes 

naturais como antrópicas. Essas partículas, conhecidas como aerossóis, interagem com as nuvens 

na forma de Núcleos de Condensação de Nuvens (CNN), alterando suas propriedades microfísicas 

e radiativas, o que por sua vez impacta o balanço energético, ou seja, o equilíbrio entre o que entra 

e sai de energia no planeta. Mudanças nesse equilíbrio podem alterar a temperatura tanto na 

superfície terrestre como na atmosfera. Entretanto, para se compreender o impacto total que os 

aerossóis causam no balanço energético, é preciso conhecer como eles interferem em diversos 

outros processos. A dinâmica das nuvens, o que engloba desde movimento em micro escala até 

escalas sinóticas, é um dos processos afetados, que por sua vez podem levar a impactos sobre a 

eficiência de precipitação. Vários estudos são realizados, utilizando modelos computacionais, 

experimentos de campo e dados de sensoriamento remoto para compreender, qualitativamente e 

quantitativamente, as relações aerossóis-nuvens e aerossóis-nuvens-precipitação. Diante desse 

contexto, esse trabalho se propõe a analisar os principais componentes dessa relação e os 

resultados até então obtidos, focando especialmente na Região Amazônica, devido ao grande 

número de queimadas antrópicas que está sujeira e à sua magnitude, importância e influência 

global. 

ABSTRACT 

 
High concentrations of particulate matter (PM) are released into the atmosphere by both natural 

and anthropogenic sources. These particles, known as aerosols, interact with clouds in as Cloud 

Condensation Nuclei (CNN), altering their microphysical and radiative properties, causing impacts 

to the energy balance, which is the balance between incoming and outgoing of energy on the 

planet. These changes on energy balance can impact both the Earth's surface and atmosphere 

temperature. However, to understand the total impact that aerosols have on the energy balance, one 

must know how they interfere with several other processes. The dynamics of the cloud, which 

includes moving from micro scale to synoptic scale, is one of the influenced processes, which may 

lead to impact on precipitation efficiency. Several studies are conducted using computer models, 

field experiments and remote sensing data to understand, qualitatively and quantitatively, aerosol-

cloud and cloud-precipitation-aerosol interactions. In this context, this study aims to analyze the 

main components of this relationship and the results there are so far, focusing especially in the 

Amazon region due to the large number of anthropogenic fires in the region and its magnitude, 

importance and global influence. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema mudanças climáticas vem causando preocupações ao redor do mundo, e cada vez mais se 

busca compreender como as interferências das ações humanas impactam este cenário. As interações 

entre os elementos presentes na atmosfera, como os gases, partículas e nuvens, e a radiação solar 

geram diversos efeitos que contribuem para a ocorrência das condições climáticas, tais como são 

conhecidas. Mudanças na concentração e propriedades desses elementos podem gerar alterações 

diretas ou indiretas no clima, tanto em escala local quanto global (IPCC, 2013).  

A fonte primária de energia da Terra é o Sol. A absorção e perda dessa energia pela superfície do 

planeta e pela atmosfera são os principais fatores responsáveis por regular o clima. Quando a energia 

irradiada pelo Sol, em formas de ondas curtas, atinge a atmosfera terrestre, diversas interações 

ocorrem com os elementos ali presentes, determinando a quantidade de energia que fica retida 

efetivamente no sistema Atmosfera-Terra. Tanto a superfície quanto a atmosfera interagem com essa 

radiação, absorvendo e espalhando ondas curtas e emitindo ondas longas, promovendo o 

aquecimento da atmosfera do planeta.  Esse equilíbrio, entre receber, absorver e espalhara radiação 

faz com que a temperatura da Terra se mantenha basicamente constante, indicando que a superfície e 

a atmosfera perdem, em forma de calor sensível, calor latente, ondas curtas e ondas longas, a mesma 

quantidade de energia que recebem do Sol. Esse equilíbrio, entre o que entra e o que sai de energia 

no planeta, é denominado balanço global de energia. (SEINFELD e PANDIS,1998) 

As nuvens cobrem aproximadamente dois terços do planeta (STUBENRAUCH, 2013), o que faz 

com que exerçam papel essencial no balanço global de radiação. Elas atuam de duas formas 

principais: primeiramente, por refletirem as ondas curtas para o espaço, o que diminui a radiação 

incidente na superfície, consequentemente diminuindo a temperatura da superfície; e, no sentindo 

contrário, promovendo o aquecimento do planeta, uma vez que servem para reter grande parte da 

radiação de onda longa emitida pela atmosfera e superfície terrestres (BARRY e CHORLEY, 2012). 

Além disso, as nuvens são peças fundamentais no ciclo hidrológico, por serem as principais 

responsáveis por removerem a água da atmosfera e promoverem seu retorno para a superfície, seja 

através de chuva, gelo, granizo ou neve. Alterações ao longo desses processos podem modificar a 

temperatura média global, os padrões de chuva e, até mesmo, a precipitação total de água disponível 

para o consumo humano (ALTARATZ et al., 2014). 

 Em condições adequadas, as nuvens se formam devido à ascensão do ar que, ao longo do percurso, 

se expande e esfria, permitindo que o vapor de água presente na atmosfera condense e forme as gotas 
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de água ou cristais de gelo (IPCC, 2013). Todo o processo depende de vários mecanismos, sendo 

determinante a disponibilidade e características das partículas sólidas e liquidas em suspensão na 

atmosfera (aerossóis), pois elas atuam como núcleo de condensação de nuvem (CCN- cloud 

condensantion nuclei) e gelo (IN- ice nuclei).  A nucleação da umidade em gota, sem a presença dos 

CNNs, demanda uma quantidade significante de energia e umidade, contudo os CCNs reduzem esses 

valores, permitindo que a condensação ocorra com menos gasto de energia e em condições onde o 

teor de saturação atmosférico é menor (ALTARATZ et al., 2014).  

A capacidade de um aerossol agir como um eficiente CCN ou IN depende do seu tamanho, massa, 

forma, solubilidade e composição química. Essas características vão variar de acordo com a fonte 

emissora. Os aerossóis podem ser oriundos de fontes antrópicas ou naturais e, sua distribuição, 

composição e quantidade são extremamente variáveis de local para local no globo (IPCC, 2013). 

Modelos e estudos observacionais vêm indicando que as propriedades das nuvens próximas a locais 

com altas concentrações de aerossóis podem ser significantemente alteradas. O aumento na 

concentração de aerossóis, por exemplo, leva a um aumento na disponibilidade de CCN para a 

formação de nuvens e, mantendo-se outros parâmetros constantes, resultará na produção de gotas de 

diâmetro menores se comparado com regiões menos poluídas (CAMPONOGARA et al., 2014).  

Estudos realizados em locais com intensas concentrações de aerossóis com propriedades químicas 

absorvedoras demonstraram que, além de afetarem diretamente a formação das nuvens, os aerossóis 

também esquentam a baixa atmosfera (2 a 4 km) devido à absorção da radiação e diminui em até 

15% a radiação solar incidente na superfície. Com isso há uma redução de evapotranspiração pelas 

plantas e corpos de água, formando assim, uma atmosfera mais estável e seca, com menos nuvens 

(KOREN et al., 2004). Consequentemente, tanto o ciclo hidrológico quanto o balanço energético 

serão alterados, o que será discutido com mais detalhes no item 6. 

Os incêndios florestais, assim como os oceanos, são considerados fontes naturais de gases e 

partículas para a atmosfera (IPCC, 2013). Contudo, algumas queimadas são causadas por ações 

antrópicas, como no Brasil, por exemplo, onde a principal fonte antrópica de aerossóis é atribuída à 

queima de vegetação para abertura de frentes agrícolas e mudança de uso do solo, especialmente na 

Região Amazônica (PBMC, 2014). A área mais afetada pelas queimadas é conhecida como arco do 

desmatamento, localizada nos limites sul e leste da Bacia Amazônica (FEARNSIDE, 2005). 

O bioma amazônico é foco de interesse para pesquisas em diversas áreas, devido à sua magnitude 
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biogeofísica e à forte pressão antrópica que vem enfrentado nos últimos anos. A floresta representa, 

aproximadamente, 25% da biodiversidade global e é responsável por 15% da fotossíntese terrestre 

(SILVA et al.,2015).  Além disso, tem papel relevante como regulador do clima em escala regional e 

global, uma vez que contribui para a disponibilidade de calor e umidade para diversas áreas do 

planeta, tanto no Hemisfério Sul quanto Norte (BARRY e CHORLEY, 2012). Apesar de possuir 

uma grande biodiversidade e ser a maior área de floresta tropical do mundo, a Amazônia é 

considerada um bioma frágil e susceptível à intervenções (JÚNIOR, 2005). Isso evidencia ainda mais 

a necessidade de estudá-lo e compreender seus mecanismos de funcionamento, para buscar encontrar 

meios que assegurem uma interação sustentável entre o modelo de vida atual e a sua 

sustentabilidade. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através do programa de Monitoramento de 

Queimadas e Incêndio, vem monitorando diariamente os focos de queimadas por satélite no Brasil 

desde 1998. A Figura1 mostra os focos ocorridos na região da Amazônia Legal para os anos de 1998 

a 2014, em dois períodos característicos da região: o período da seca (agosto, setembro e outubro) e 

o período úmido (dezembro, janeiro e fevereiro). É possível notar que há uma grande discrepância 

entre a quantidade de focos de queimadas entre uma estação e outra, para todos os anos analisados, 

mesmo naqueles com ocorrência de El Niño (1998,2002,2010) e La Ninã (2001,2008). No período 

da seca os índices de queimadas são expressivamente maiores que no período chuvoso. Segundo 

Mishra et al. (2015)  essa queima de biomassa que ocorre durante a seca na região Amazônica, 

representa 15% do total global de emissão por queimadas. 

FIGURA 1. Focos de queimadas na Amazônia Legal 1998-2014 

 

                      (Elaboração Própria. Dados: INPE, 2015). 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

Média D/J/F

Média A-/S/O



 

 

11 

 

Uma vez emitidos, os poluentes estão sujeitos ao transporte atmosférico através das massas de ar. A 

Amazônia especificamente, se encontra localizada na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e 

sobre a influência das células subtropicais de alta pressão do Atlântico Sul e Norte (BARRY e 

CHORLEY, 2012). A intensidade dessas células varia ao longo do ano, alterando a intensidade da 

ZCIT e determinando a direção principal das massas de ar, ou seja, determinando a direção e a região 

para qual serão transportados a umidade, o calor e os poluentes gerados sobre a Região Amazônica 

(BARRY e CHORLEY, 2012). Especialmente durante a seca, pelo posicionamento da ZCIT mais a 

norte e pela barreira física exercida pelas montanhas dos Andes, a massa de ar oriunda do Atlântico 

transporta a pluma de fumaça sobre a bacia Amazônia de norte para sudeste do continente (MISHRA 

et al., 2015). 

Devido à circulação atmosférica a distribuição espacial dos aerossóis vai bem além dos focos de 

queima. As plumas de queimada da Amazônia chegam a até milhares de quilômetros de distância do 

local de sua emissão, espalhando poluentes por várias áreas do continente sul-americano (PBMC, 

2014). 

As imagens da Figura 2 são apresentadas a fim de evidenciar as diferença entre as estações chuvosas 

e secas na Amazônia, assim como a dispersão dos aerossóis emitidos. As imagens são geradas a 

partir dos dados médios mensais de espessura óptica dos aerossóis (AOD-aerosol optical depth) 

obtidas pela plataforma Aqua-MODIS (NASA, 2015), que passa sobre a região amazônica 

aproximadamente as 13:00 h ±30min (horário local). É possível notar que durante os meses de seca 

apresentados na Figura 2b os valores de AOD são bem mais expressivos que durante os meses 

úmidos (Figura 2a). Esse efeito cíclico entre as estações é observado por vários anos na região 

(KOREN, 2004; PROCÓPIO, 2004; MARTINS, 2011; CAMPONOGARA, 2014; PBMC, 2014 e 

MISHRA, 2015).  Ainda é possível notar na Figura 2 que a pluma de poluentes não fica restrita à 

região de emissão, mas se dispersa pelas demais áreas do continente. 

FIGURA 2. Médias mensais da espessura óptica dos aerossóis (AOD) sobre a Amazônia 

a. AOD para os meses do período chuvoso (dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015) 
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b. AOD para os meses do período de seca (agosto/2015, setembro/2015 e outubro/2015)

  
c.  

                       (Fonte: NASA-GFSC , 2015. Elaboração: própria) 

 

De uma maneira geral o aumento da concentração de aerossóis e sua interação direta com a 

radiação na atmosfera leva ao resfriamento da temperatura média da superfície, ou seja, gera uma 

forçante negativa de aquecimento. Quando o aerossol passa interagir com outros elementos, como 

as nuvens por exemplo, se torna ainda mais complexo definir seus impactos, uma vez que pode 

interferir de diversos processos. Por atuar como CNN, o MP permite que a umidade presente na 

atmosfera condense ao seu redor formando gotas. Quanto maior a disponibilidade de MP mais 

gotas de tamanho menores serão formadas, o que dificulta com que vença o empuxo na atmosfera 

e precipite. Isso impacta a sobre vida das nuvens, seu albedo e a área de abrangência, indicando 

que levará a diminuição da radiação incidente sobre a superfície e seu consequente resfriamento.  

 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar, através de análises dos estudos teóricos, 

observacionais e modelos, uma revisão sobre o comportamento dos aerossóis e das nuvens, assim 

como trazer uma maior clareza sobre a interação entre eles e possíveis consequências do aumento na 

concentração do aerossol antrópico, com foco especial na região amazônica. 

3. AEROSSÓIS 

A atmosfera é composta majoritariamente por gases e, em proporções menores, por materiais sólidos 

e líquidos em forma de partículas. Esses materiais são geralmente diferenciados em aerossol 

atmosférico, gotas de nuvem e hidrometeoros, de acordo com seus tamanhos, composição química, 

percentual de umidade e velocidade de queda (IPCC, 2013).  

Os aerossóis, também conhecidos como materiais particulados se referem a qualquer substância, 

exceto água pura, que esteja presente na forma sólida ou líquida na atmosfera e, cujo tamanho varia 

de nanômetros (nm) a dezenas de micrometros (µm). Dentre os constituintes da atmosfera, os 

aerossóis têm uma complexidade particular, pois podem ser emitidos por diversas fontes e podem, 

   
 

Outubro 2015 Setembro 2015 Agosto 2015 



 

 

13 

 

ainda, ser emitidos diretamente como partículas (aerossol primário) ou formados na atmosfera pelos 

processos de conversão gás-partícula (aerossol secundário) (SEINFELD e PANDIS,1998).  

Os aerossóis atmosféricos apresentam composição variada, podendo ser classificados como 

inorgânicos (sulfato, nitrato, amônio, sal marinho), orgânicos, minerais (principalmente poeira de 

deserto), biológico ou black carbon (BC) (IPCC,2013). Este último, que em português tem diversos 

nomes, como fuligem, negro de fumo ou carbono negro, é uma tipologia distinta de material 

particulado e corresponde ao material formado ao longo do processo de combustão incompleta de 

combustíveis ou biomassa. Segundo o Primeiro Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas (2014) parte significativa do material particulado presente na atmosfera ocorre na forma 

de black carbon.  

Além de serem classificadas de acordo com sua composição, as partículas de aerossóis também 

podem ser classificadas de acordo com seus tamanhos. O material particulado total em suspensão na 

atmosfera (PTS) é constituído pelos aerossóis de diâmetro menor que 100 µm, a fração com diâmetro 

menor que 10 µm denominam-se material inalável (PM10)  (PBMC, 2014). São denominadas “moda 

fina”, ou fração fina, aquelas que possuem diâmetro menor que 2,5 µm e, “moda grossa” as que 

possuem diâmetro entre 2,5 µm e 10 µm (EEA, 2013). 

Todo o elemento emitido para a atmosfera é também removido em algum momento, de forma a 

continuar seu ciclo através dos diferentes meios: atmosfera, hidrosfera, litosfera e bioesfera. Quando 

certo elemento, de origem antrópica, se encontra em concentrações acima no normal na atmosfera, 

ele é chamado de poluente atmosférico. O tempo que um poluente permanece na atmosfera (tempo 

de residência) depende de suas características. Os gases, por exemplo, tem um tempo de residência 

que pode variar de segundos a mais de século, de acordo com sua reatividade (SEINFELD e 

PANDIS, 1998). Já os aerossóis, por serem mais pesados, permanecem em suspensão na atmosfera 

por até algumas semanas, em média (SEINFELD e PANDIS, 1998). Entretanto, a fração fina dos 

materiais particulados apresenta um comportamento um pouco diferente, pois, devido ao seu peso 

leve, sofre menor ação da força gravitacional e está intensamente sujeita à movimentação de ar. A 

moda fina pode atingir zonas mais altas na atmosfera e permanecer por mais tempo em suspensão, o 

que permite que cheguem a locais distantes de onde foi emitida (PBMC, 2014). A moda grossa 

permanece em suspensão por poucos dias e é geralmente removida pela ação da gravidade, chamada 

de deposição seca. A moda fina é removida da atmosfera principalmente pela deposição úmida, 

sendo incorporada nas gotas de nuvem durante a formação da precipitação (SEINFELD e PANDIS, 



 

 

14 

 

1998). 

Apesar de ser pequeno tanto em massa quanto em volume, o material particulado atua 

significativamente no balanço de energia do sistema Terra-Atmosfera, de forma direta e indireta. 

Exerce uma forte influência sobre a transferência global de energia e distribuição de calor na 

atmosfera, influenciando assim a temperatura e o clima de maneira geral (IPCC, 2013).  

No âmbito da floresta amazônica muitos estudos vêm sendo feito para melhor quantificar e 

caracterizar os aerossóis emitidos pelas queimadas. A Figura 3 e a Tabela 1 apresentam resultados de 

medidas realizadas na Bacia Amazônica durante o experimento LBA-SMOCC (Large scale 

Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia – Smoke aerosols, Clouds, Rainfall and Climate) 

em 2002, em região de pastagem em Rondônia durante um período com intensa atividade de 

queimadas (setembro), transição (outubro) e o início da estação chuvosa (novembro) (RISSLER et 

al., 2006). É possível notar que há uma expressiva variação temporal na concentração de aerossol 

durante os períodos de seca e chuva, como também mostrados na Figura 2, com concentração média 

de particulado de 5.260 cm-3 na seca. Sabendo-se que o valor médio de material particulado para 

regiões remotas da Amazônia varia entre 200 e 450 cm-3 (PBMC,2014), também nota-se uma 

variação espacial da concentração de aerossol, provavelmente atribuída aos diferentes usos do solo 

em diferentes regiões da Amazônia.  A Figura 3 além de ilustrar o significativo aumento de aerossóis 

na seca, também mostra que a fração fina é majoritária, faixa essa em que predominam os CCN 

(PBMC,2014) . 

 

 

 

TABELA 1-Variação da concentração de aerossol para diferentes períodos 

Fonte: Rissler et al., 2006. 
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4. FORÇANTES DOS AEROSSÓIS 

O conceito de forçante é atribuído às perturbações impostas ao balanço global de energia que podem 

levar ao aquecimento do planeta, denominadas forçantes positivas, ou ao resfriamento do mesmo, 

denominadas forçantes negativa (PROCÓPIO, 20045). As forçantes podem ser de origem natural 

(variações na órbita terrestre, por exemplo) ou antrópica (gases de efeito estufa e aerossóis).  

A intensidade final com a qual a forçante irá alterar a temperatura global depende de feedbacks; se 

forem positivos, irão ampliar o aquecimento, se forem negativos, irão diminuí-lo (IPCC, 2013). Os 

feedbacks estão associados às mudanças que ocorrem nas variáveis climáticas, que por sua vez vão 

afetar a temperatura global final (BARRY e CHORLEY, 2012). As nuvens, por exemplo, podem 

causar diversos feedbacks ao sistema. Um possível feedback negativo das nuvens se dá devido ao 

aumento da temperatura, que gera maior  evaporação e cobertura de nuvens, que por sua vez irá 

refletir mais radiação solar para o espaço, diminuindo a radiação incidente na superfície (levando à 

menores temperaturas da superfície terrestre). Vários feedbacks ocorrem simultaneamente na 

atmosfera, fazendo com que seja uma das principais causas de incerteza nos modelos climáticos 

(IPCC, 2013). 

A resposta climática consiste nas alterações que a atmosfera e a superfície sofrerão em função das 

Fonte: Rissler et al., 2006. 

FIGURA 3-Distribuição de tamanho de partículas em diferentes condições, verificadas 

durante o experimento LBA. 



 

 

16 

 

forçantes, principalmente em termos de variação de temperatura (BARRY e CHORLEY, 2012). 

Quando são chamadas de respostas rápidas, elas dizem respeito às alterações no fluxo interno de 

energia do sistema que ocorram em escala de dias ou menos, e que não gerem mudanças 

significativas na temperatura média da superfície. As respostar rápidas geralmente afetam a 

cobertura de nuvens ou outros componentes do sistema que irão influenciar indiretamente no balanço 

global de energia (IPCC, 2013).  

Apesar de não ser uma tarefa simples, classificar os efeitos dos aerossóis antrópicos sobre meio é 

extremamente importante, não apenas para quantificar a forçante resultante final na variação na 

temperatura, mas também para permitir estudar e compreender os efeitos que ocorrem ao longo do 

processo. 

O papel dos aerossóis no balanço de energia do sistema Terra-Atmosfera era normalmente 

classificado como efeito direto, indireto e semi-direto. O primeiro se refere à interação direta entre as 

partículas de aerossol com a radiação solar que, ao absorver e espalhar a radiação levam a uma 

diminuição da temperatura na superfície (PROCÓPIO, 2004). O segundo se refere às modificações 

das propriedades microfísicas das nuvens e, por consequência, na sua dimensão e no ciclo de vida 

(PBMC, 2014). O efeito semi-direto ocorre devido ao aumento de temperatura na troposfera causado 

pela absorção da radiação pelos aerossóis, gerando assim um aumento na estabilidade da atmosférica 

que leva à diminuição da formação de nuvens (PBMC, 2014). 

O Relatório de Avaliação das Mudanças Climáticas do IPCC (2013) propôs uma nova forma de 

classificar os efeitos dos aerossóis, buscando enfatizar uma medição global dos efeitos radiativos de 

todas as respostas climáticas causadas pelo conjunto de agentes de forçante. 

Primeiramente, os efeitos são classificados entre o tipo de interação aerosol-radiação (ari) e aerosol-

nuvem (aci), e em seguida, são classificados de acordo com o tempo de ação sobre a forçante 

radiativa. Se a resposta à forçante é imediata é classificado como RF (radiative forcing), se ocorre 

após interações com outros elementos, alterando então a forçante radiativa efetiva é chamado de ERF 

(effective radiative forcing). A classificação da forçante radiativa ficou então definida da seguinte 

forma:  

 RFari- É a forçante radiativa direta oriunda da interação direta entre os aerossóis e a radiação, 

englobando os efeitos radiativos dos aerossóis antropogênicos antes que qualquer outra 

interação aconteça.  
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 ERFari- É a forçante radiativa efetiva causada pelas respostas rápidas induzidas pela 

interação dos aerossóis com a radiação no balanço de energia da superfície, no perfil 

atmosférico e na formação de nuvens.  

 RFaci- É a forçante radiativa direta proveniente da interação dos aerossóis com as nuvens, 

diz respeito à rápida alteração no albedo das nuvens causada pela maior concentração de 

CCN e IN (Twomey effect).  

 ERFaci-  É a forçante radiativa efetiva devido à todas subsequentes alterações oriundas das 

respostas rápidas entre as interações dos aerossóis com as nuvens. Mudanças no tempo de 

vida das nuvens e propriedades termodinâmicas são exemplos desse efeito.  

A Figura 4 mostra, esquematicamente, a diferença entre a classificação antiga (AR4) e a atual (AR5). 

 

FIGURA 4. Esquema comparativo entre a nova e a velha classificação das interações aerossol-radiação e 

aerossol-nuvem. (Fonte: IPCC, 2013- adaptado). 

O principal ponto do presente trabalho é compreender as interações aerossol-nuvem devido ao 

aumento da concentração de aerossóis, no que diz respeito às alterações geradas nas nuvens, e 

sistemas de nuvens, especialmente sobre a precipitação (ERFaci). Contudo, são muitos os meios 

pelos quais os aerossóis podem atuar, por isso esse estudo não se propõe a explanar a totalidade 

desse processo, mas sim focar nos efeitos do aumento da concentração de aerossóis sobre as 

propriedades microfisícas e dinâmica das nuvens, que será melhor explicada nos próximos tópicos. 

A Tabela 2 abaixo mostra o resultado de estudos sobre a quantificação da forçante dos aerossóis 

sobre a Amazônia, referente à interação direta entre o material particulado e a radiação, por 
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diferentes autores. Os valores apresentados são relativos à forçante no topo da atmosfera (TDA) e na 

superfície (SUP) onde tem valores negativos, ou seja, promovem o resfriamento.  

Tabela 2-Quantificação da forçante radiativa do aerossol antrópico sobre a Amazônia. 

 

Fonte: PBMC, 2014. 

5. NUVENS  

A atmosfera contem aproximadamente 0,001% do total de água disponível na Terra, equivalente a 

aproximadamente 13.000 km3 de líquido e, seu tempo médio de residência na atmosfera é de apenas 

10 dias. Mesmo sendo um percentual pequeno, essa fração da água tem papel fundamental para o 

clima do planeta, pois devido à sua grande eficiência calorífica, está diretamente ligada ao balanço 

de energia global (SEINFELD e PANDIS, 1998 e BARRY e CHORLEY, 2012). 

A precipitação da água de volta para a superfície ocorre pelo processo de condensação da umidade 

em gotas. A condensação sempre se dá quando a pressão parcial de vapor atinge a pressão de 

saturação, seja por acréscimo de vapor na atmosfera ou diminuição da temperatura. A temperatura 

decresce com o aumento de altitude, o que diminui a capacidade da atmosfera de reter água na forma 

de vapor, fazendo com que umidade absoluta necessária para se atingir o teor de saturação (umidade 

relativa igual 100%) seja menor. Dessa forma, ao ascender, o ar se resfria e expande até atingir uma 

altura a partir da qual atinge a supersaturação (umidade relativa excede 100%). Acima dessa altitude 

o vapor pode se condensar em forma de gotas e formar as nuvens (SEINFELD e PANDIS, 1998 e 

BARRY e CHORLEY, 2012). 

Além do teor de umidade, é necessária a presença dos núcleos de condensação ou congelamento 

(aerossóis) para a formação das gotas, sobre os quais a umidade irá se condensar, caso contrário a 

temperatura teria que ser bem menor para que isso ocorra.  Inicialmente, os núcleos formados (gotas) 

são muito pequenos, entretanto, com o tempo, mais umidade se deposita sobre eles fazendo com que 

a gota cresça. O tamanho das gotas também aumenta por diversos outros mecanismos, como, o 

processo de colisão e coalescência na fase líquida ou, agregação dos cristais de gelo na fase sólida. 

Agente Concidção Valor (W m-2) Referência

SUP -39,5 ±42

TDA -8,3 ± 0,6

TDA -16,5 Liu,2005

TDA -7,6 ± 1,9 Patadio et al. , 2008

TDA -5,6± 1,7 Sena et al. ,2005

Procópio et al. ,2004
Aerossol 

Antrópico: 

Efeito Direto
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Dessa forma, são várias as possibilidades de tamanhos e tipos de gotas ou cristais de gelo que podem 

estar presentes em uma nuvem, gerando diferentes propriedades, tamanho e espessura de nuvens, que 

variam de quilômetros a centímetros. Por fim, quando as gotas atingem um tamanho suficientemente 

grande (aproximadamente 2 mm de diâmetro), elas vencem a força de empuxo da atmosfera caindo 

da nuvem em forma de precipitação (SEINFELD e PANDIS, 1998). 

Devido aos diversos fatores que influenciam a formação das nuvens, elas possuem tipos e 

distribuição diferentes ao redor do globo, restringindo-se em sua maioria a altitudes máximas entre 4 

a 6 km, na troposfera. Todavia, nuvens de tempestades podem atingir a tropopausa, entre 12 e 15 km 

de altitude. As características e propriedade dos locais sobre os quais as nuvens se formam 

influenciam significativamente no tipo de nuvem que irá se desenvolver (IPCC, 2013). Os oceanos 

em latitudes médias e as zonas tropicais, por exemplo, possuem uma área coberta por nuvens muito 

maior do que as regiões de deserto e oceanos subtropicais (IPCC, 2013). É nos trópicos, onde as 

temperaturas na troposfera são maiores e os movimentos convectivos profundos, que as nuvens têm a 

possibilidade de se desenvolver mais em altitude, atingindo camadas mais altas na atmosfera 

(PBMC, 2014). Esses tipos de nuvens são chamados de convectivas, como as cumulonimbus (Cb). A 

Figura 5 apresenta os principais tipos de nuvens e a altitude média em que se formam na atmosfera 

terrestre, dentre elas as nuvens convectivas, que possuem grande potencial para desenvolvimento 

vertical.  

FIGURA 5. Os 10 grupos básicos de nuvens classificados segundo altitude e forma. 

 

Fonte: BARRY e CHORLEY, 2012. 

Os processos que modelam as nuvens e os sistemas de nuvens (grupo organizado de nuvens) podem 

ser divididos em três classes: microfísicos, dinâmicos e radiativos. O primeiro está relacionado à 

formação, evolução e propriedades das nuvens e partículas que a compõem. Os processos dinâmicos 
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descrevem o movimento do ar nas nuvens e nas suas proximidades, englobando desde os 

movimentos turbulentos até a circulação em larga escala. Por fim, têm-se os processos relacionados à 

radiação, referentes às interações das nuvens, com as radiações solar e terrestre (ALTARATZ et al., 

2014). 

Esses processos, além de estudados isoladamente, também são correlacionados. A relação entre 

microfísica e dinâmica, por exemplo, compreende a relação entre o aumento da concentração de 

aerossóis e o desenvolvimento das nuvens, ou seja, as mudanças causadas nos processos dinâmicos 

pelas alterações na microfísica das nuvens (MISHRA et al., 2015).  

Conforme o 5º relatório do IPCC (2013), a nuvem é o processo climático menos compreendido e, 

pela sua importância no sistema climático global, é causa de grandes incertezas nos modelos e 

previsões. São vários os processos relacionados às nuvens, como por exemplo, a precipitação, a 

redução do fluxo da radiação solar que atinge a superfície e a retenção da radiação infravermelha 

emitida pelo sistema Atmosfera-Terra. Os movimentos ascendentes relacionados às nuvens levam o 

ar que se encontra na superfície para altitudes, carregando assim calor, umidade, gases e aerossóis 

para zonas mais altas da atmosfera, espalhando esses elementos para várias latitudes. Entretanto, 

ainda existe uma falta de conhecimento sobre todos os processos envolvendo as nuvens, assim como 

a forma com que eles atuam.  

Atualmente, o consenso sobre o efeito global das nuvens sobre as mudanças climáticas é de que ela 

contribui para o aquecimento do planeta, contudo isso ainda é cercado de muitas dúvidas, incertezas 

e necessidade de se conhecer melhor seus mecanismos (PBMC, 2014 e IPCC, 2013).  

6. RELAÇÃO ENTRE AEROSSOL E NUVENS  

Nessa seção serão apresentados os principais métodos e formas de se observar os efeitos dos 

aerossóis sobre as nuvens e a precipitação. Além disso, serão discutidos alguns estudos que buscaram 

compreender essa relação, enfatizando as formas pelas quais os aerossóis antropogênicos afetam as 

propriedades das nuvens, de forma a tentar compreender como estão alterando o sistema climático, 

tanto em pequena quanto larga escala. 

 

6.1 MÉTODOS DE ANÁLISE 

Os principais métodos utilizados para observar e fornecer evidências sobre a interferência dos 
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aerossóis em diversos parâmetros das nuvens são: sensoriamento remoto, experimentos de campos e 

modelos numéricos (ALTARATZ et al., 2014). Cada método possui vantagens e limitações e, apesar 

de muitos serem extremamente eficientes em explicar ou prever os fenômenos atmosféricos, há 

sempre incertezas associadas aos seus resultados.  

O sensoriamento remoto por satélite é a fonte primária de informações sobre a relação nuvem-

aerossol em escala global (IPCC, 2013), sendo a grande abrangência espacial uma de suas maiores 

vantagens. Como exemplo tem-se o sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), um instrumento a bordo das plataformas espaciais Terra e Aqua, capaz de gerar 

dados sobre diversos parâmetros em resoluções de 1km a 5km, tais como o raio efetivo das nuvens, 

espessura ótica das nuvens, espessura ótica dos aerossóis entre outros (MODIS, 2016). O TRMM 

(Tropical Rainfall Measuring Mission) também é outro sensor muito importante no fornecimento de 

dados relevantes às analises da relação aerossol-nuvens-precipitação, fornecendo, entre outros, dados 

relativos à distribuição vertical de água e precipitação (TRMM, 2007). Como apresentado no 

relatório do IPCC (2013), juntamente com os modelos, os estudos e análises de dados fornecidos por 

estas plataformas, geram muitos resultados que contribuem para a compreensão dos vários processos 

atmosféricos.  

Apesar de suas vantagens, os dados de satélite de órbita polar estão sempre sujeitos a limitações e 

incertezas, principalmente devido à sua baixa resolução temporal e obtenção de parâmetros médios 

da coluna atmosférica. Especificamente no caso de análise de aerossol e nuvem em conjunto, uma 

das maiores dificuldades que se tem é o de se obter as propriedades dos aerossóis nas proximidades 

das nuvens, na chamada zona de transição entre a nuvem e a atmosfera limpa (ALTARATZ et al., 

2014). Essa região contem pequenas partículas de nuvens que não são detectados como nuvens, mas 

sim como aerossóis, sendo chamadas de “contaminação de nuvens”, dificultando o isolamento dos 

parâmetros relativos somente aos aerossóis. Isso conduz a outra grande limitação dos dados de 

satélites no que se refere à interação aerossol-nuvem: o problema de escala. Por ser difícil separar os 

dados simultâneos de nuvens e aerossóis na mesma localidade, a análise por sensoriamento remoto 

se utiliza de uma grade de larga escala, muito maior do que a escala em que a interação entre os 

elementos ocorre, podendo desconsiderar relações importantes nesse processo. 

Existe também o programa AERONET (Aerosol Robotic Network), que consiste de estações 

localizadas em superfície que usam tecnologias de sensoriamento remoto para fornecer informações 

contínuas e de longo período sobre diversas propriedades dos aerossóis e do vapor d’água 
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(CAMPOGNARA et al.,  2014). Apesar de ter uma maior limitação espacial, se comparada aos 

satélites, as estações de superfície geram medidas significantemente mais precisas e com excelente 

resolução temporal (ALTARATZ et al., 2014). A Figura 6 mostra a localização das estações da rede 

AERONET no continente Sul Americano. 

FIGURA 6- Localização das estações do programa AERONET sobre o continente Sul-Amaricano 

 
                                     Fonte: NASA, AERONET, 2015. 

A modelagem numérica utilizada atualmente para quantificar e compreender as interações aerosol-

nuvem vem incorporando cada vez mais processos e parâmetros relevantes, mas o nível de confiança 

na representação por modelos ainda é fraca (IPCC, 2013). Os modelos numéricos buscam considerar 

a relação entre microfísica e dinâmica das nuvens quando da simulação de uma nuvem ou sistemas 

de nuvens, permitindo analisar diversas vezes o mesmo cenário, fazendo alterações em um só 

parâmetro e observando seu impacto no desenvolvimento das nuvens (ALTARATZ et al, 2014). 

Contudo, a falta de conhecimento sobre todos os processos que ocorrem, está atrelado a muitas 

incertezas nos resultados (IPCC, 2013). Além disso, apesar dos grandes avanços que vêm ocorrendo, 

a falta de capacidade computacional ainda é um grande empecilho para os modelos. 

A modelagem das interações aerosol-nuvem também é limitada pela dificuldade de simular 

considerando, ao mesmo tempo, a diferença de escalas, ou seja, observar os processos microfísicos 

(pequena escala) das nuvens juntamente com o seu desenvolvimento em larga escala. Tanto a falta de 

compreensão dos processos internos das nuvens quanto à capacidade de representá-los nos modelos 

de larga escala são hoje um dos maiores desafio para os modelos atmosféricos (IPCC, 2013). 

Outra maneira de se estudar a interação nuvem-aerossol é a através de campanhas de campo, como a 

realizada sobre a Amazônia em 2002: LBA (Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in 

Amazonia – Smoke Aerosols, Clouds, Rainfall and Climat). São campanhas pontuais que coletam 
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dados por um curto período de tempo através de voos sobre a área de interesse (COSTA, 2013). 

Possuem numerosas vantagens, por exemplo, a possibilidade de se escolher os locais e estações (seca 

ou úmida) mais apropriadas para realizar-se medições específicas, assim como por avaliarem 

parâmetros físicos e químicos juntamente com as condições ambientais da atmosfera (COSTA, 

2013). Os resultados das campanhas de campo tem a possibilidade descrever quase completamente 

os parâmetros e mecanismos que se propõe a analisar. Como consequência, os resultados produzidos 

por essas campanhas servem como valores de teste e referência para analisar os produtos de satélite e 

validar modelos numéricos (ALTARATZ et al., 2014). Os maiores empecilhos para a execução 

desses experimentos estão relacionados ao fato de serem onerosos e limitados por questão de 

segurança, tanto no limite seguro para penetrar nas nuvens, especialmente em locais de 

movimentação vertical de ar intenso, quanto no limite de altitude que podem atingir os aviões sem 

pressurização interna.  

6.2 ESTUDOS E RESULTADOS RECENTES 

Dentre todas as possíveis formas que os aerossóis podem afetar as nuvens através de suas 

características microfísicas, a mais direta é na diminuição de tamanho (raio efetivo da gota) e o 

aumento da quantidade de gotas, pois são  parâmetros bem detectados nos estudos observacionais e 

com menos chances de ser explicado por outras causas (como os  fatores ambientais, por exemplo) 

(ALTARATZ et al., 2014). Andreae et al. (2004) também demonstrou, através de medições in situ 

sobre a Amazônia, que o diâmetro médio das gotículas cresce muito lentamente com a altitude em 

ambientes poluídos, se comparado a ambientes limpos. Essa mudança no raio efetivo gera uma 

consequência direta no início da chuva, pois, com tamanho reduzido, a colisão-coalecência entre as 

gotas também se torna menor, devido à dificuldade de vencerem o empuxo da atmosfera, acabando 

por ter maior desenvolvimento vertical e diminuindo a eficiência de precipitação.  

O ganho de altitude permite que mais água líquida fique disponível para ser convertida em gelo em 

regiões mais altas da atmosfera, podendo alterar o perfil de aquecimento da nuvem devido à 

liberação de calor latente em maiores altitudes, pelo processo de condensação do vapor d’água. 

Dessa forma, podem ocorrer mudanças na dinâmica da nuvem, no perfil da atmosfera, e acarretar 

alterações em todo o sistema de nuvens (ALTARATZ et al., 2014). 

Fuzzi et al. (2015) realizou semelhante análise e também concluiu que o aumento de material 

particulado de origem antrópica na atmosfera contribui para a maior concentração de gotas com 

menor raio, e concluiu que isso retarda o início da chuva, aumenta a área da nuvem  e aumenta o 
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tempo de sobrevida da nuvem, e que, esse conjunto de fatores, diminui a eficiência de precipitação. 

Os resultados observados em áreas limpas reforçam essa questão, onde não só a concentração de 

aerossóis é menor, como também os principais componentes dos materiais particulados são de 

origem biogênica e poeira. Nessas regiões as nuvens apresentaram menos gotas de maior tamanho 

com maior eficiência de precipitação. Fuzzi et al. (2015) ainda vai além em suas análises e alega que, 

devido a diferença na eficiência de precipitação, a camada limite de ambiente limpos tende a ficar 

mais limpa, pois a remoção dos aerossóis por deposição úmida é favorecida. Em contra partida, em 

locais poluídos o material particulado tende a permanecer por mais tempo em suspensão, já que a 

sobrevida da nuvem é maior. Entretanto esses efeitos não podem ser vistos como consenso, pois 

outros estudos, como Jiang e Feingold (2006), apontaram que o aumento da concentração de aerossol 

não influencia na sobrevida da nuvem, apesar de também indicarem uma diminuição na precipitação 

com o aumento da concentração de particulados. 

Devido ao impacto dos aerossóis na microfísica das nuvens, sobre o tamanho e capacidade de 

crescimento das gotas, a altura média de início da chuva pode variar muito entre nuvens limpas e 

poluídas. Segundo Andreae et al. (2004), no primeiro cenário a chuva se inicia, em média, a 1.500 m 

acima da altura de base das nuvens, e, no segundo, esse valor pode variar de 5.000 m a 7.000 m 

dependendo do tipo de nuvem. Uma possibilidade oriunda desse ganho de profundidade e 

desenvolvimento, das nuvens é a geração de nuvens mais vigorosas do que as observadas em 

ambientes limpos. Entretanto, essa relação é contrária ao impacto radiativo dos aerossóis, que tende a 

estabilizar a atmosfera dificultando o desenvolvimento das nuvens. Segundo o PBMC (2014), não há 

quantificações de ambos os efeitos, nem estudos que indique qual deles prevalece mais sobre o 

desenvolvimento das nuvens. 

Utilizando-se de dados de satélite, Andreae et al. (2004), assim como Altaratz et al. (2010), acharam 

evidências de que em condições de alta concentração de fumaça sobre a Amazônia, há uma atividade 

mais intensa de tempestades com raios, contudo, ainda são poucas as explicações para tal 

observação. Por outro lado, estudos como o de Li et al. (2011) e Koren et al. (2012), encontraram a 

relação exatamente oposta. 

Jones e Christopher (2010) trataram estatisticamente, através da análise de componentes principais 

de componentes, os dados de satélite referentes a aerossol, nuvem, umidade e precipitação sobre a 

América do Sul. Dentre as diversas relações que acharam, indicaram que altas concentrações de 

aerossóis estão associadas à formação de nuvens mais finas e baixas, o que pode ser justificado pelo 
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aumento na estabilidade atmosférica causado pelo aquecimento que os aerossóis geram ao 

absorverem a radiação. Contudo, não acharam nenhuma relação com relevância estatística, que 

demonstre o efeito dos aerossóis sobre a microfísica da nuvem (raio efetivo) e posterior precipitação. 

Especialmente nos cenários de chuvas e chuvas fortes tropicais, as condições atmosféricas são muito 

mais importantes para a ocorrência da precipitação do que a concentração de aerossóis. Os autores 

deixam claro que seus resultados foram obtidos somente para nuvens de fase quente (com água na 

fase líquida), e que a relação aerossol-nuvem-precipitação pode se dar de forma diferente em nuvens 

de fase fria ou mista. Além disso, também apontam para uma grande possibilidade da interação dos 

aerossóis com as nuvens gerar um fluxo de interações não lineares, do qual o resultado pode ser 

ainda desconhecido e inesperado. 

CAMPONOGARA et al. (2014), usando análises estatísticas dos dados do MODIS e TRMM, 

estudaram as movimentações e propriedades da interação aerossóis-nuvens-precipitação sobre a 

América do Sul para treze anos, durante o período da seca. O principal objetivo do trabalho foi 

identificar o efeito do transporte dos aerossóis oriundos das queimadas na Amazônia na eficiência da 

precipitação sobre a Bacia do Plata. Seus resultados demonstraram duas possíveis condições, a 

primeira em um cenário no qual a atmosfera propicia a formação de nuvens e precipitação e, um 

segundo, menos propício para tal. No primeiro caso, onde se tem uma atmosfera mais instável e com 

maior teor de umidade, o fator com maior influência sobre a precipitação foi a dinâmica da 

atmosfera, tendo os aerossóis pouca participação. Contudo, diante de uma atmosfera com um teor de 

umidade médio, menor instabilidade e alta concentração de aerossol, o material particulado passa a 

ser um elemento ativo na inibição da precipitação. Semelhante conclusão é apresentada no PBMC 

(2014) apontando que, durante a estação chuvosa na Região Amazônica, os fatores que influenciam a 

microfísica das nuvens são majoritariamente dependentes dos regimes de ventos, mas, durante a 

seca, os aerossóis e gases emitidos pelas queimadas passam a ter uma influência maior sobre a 

microfísica das nuvens. 

Lee (2012), através de modelagem numérica, analisou as perturbações causadas pelos aerossóis em 

diferentes escalas, larga escala, abrangendo 1100 km, e média escala, até 120 km, para regiões 

tropicais. Seus resultados foram diferentes para cada situação. No sistema de média escala o aerossol 

aumentou a formação de nuvens e também a precipitação, mas essas alterações na média escala 

acabaram por intensificar os movimentos de subsidência em larga escala, o que levou a uma maior 

estabilidade e menor precipitação nesse âmbito. Os diferentes efeitos para diferentes escalas podem 

ser uma possível explicação para a grande divergência de resultados que os modelos matemáticos 
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vêm encontrando. 

De uma maneira geral, em se tratando da relação aerossol-nuvem, os modelos numéricos indicam 

que o aumento da concentração de aerossóis leva ao espessamento e maior extensão dos sistemas de 

nuvens (IPCC, 2013; ALTARATZ et al., 2014). No entanto, a intensidade dessas variações ainda 

não é bem definida. E, no que diz respeito aos efeitos dos aerossóis sobre as taxas de precipitação, os 

resultados dos modelos ainda são muito divergentes, tanto quantitativa quanto qualitativamente 

(ALTARATZ et al.,  2014). 

Estudos como de Lin et al. (2006), através de uma combinação de dados do MODIS e TRMM, 

apontou para um aumento na taxa de chuvas fortes sobre a bacia Amazônica em condições poluídas. 

Entretanto, Jiang et al. (2008), também utilizando dados de satélite, identificou uma supressão nas 

taxas de precipitação durante a seca na Amazônia. Altaratz et al. (2014) resume essas divergências, 

afirmando que a precipitação é afetada pelos aerossóis de origem antrópica contudo, como e com 

qual intensidade ainda não é possível afirmar e, justifica essa dificuldade de mensurar e caracterizar 

o efeito isolado do aerossol sobre a chuva, pelo fato de a precipitação medida na superfície ser a 

manifestação final de uma cadeia longa de relações complexas. 

De maneira geral o relatório AR5 do IPCC (2013) afirma que o aumento na concentração de 

aerossóis afeta as propriedades (albedo) e sobrevida das nuvens, mas a quantificação efetiva dessa 

forçante ainda não é determinada, podendo vir a ser relacionada a uma forçante efetiva positiva ou 

negativa, dependendo de diversas outras condições ambientais. Sobre a relação aerosol-nuvem-

precipitação o relatório indica que a o aumento da disponibilidade de CCN possivelmente afeta a 

precipitação, mas ainda falta consistência nos modelos e evidências observacionais que permitam 

corroborar essa relação, especialmente no que se trata dos efeitos sistemáticos da poluição em 

grandes escala. 

7. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho permitiu uma análise sobre os principais aspectos que se tem conhecimento, 

entre os aerossóis e nuvens. É possível notar que a atmosfera, de forma geral, é um sistema 

extremamente complexo e, apesar dos diversos estudos, ainda é cercada de incertezas.  
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As nuvens convectivas, típicas de regiões tropicais, por possuírem ampla variedade de formas e 

estando sujeitas a diversos processos dinâmicos, são mais difíceis para se generalizar sobre o efeito 

dos processos microfísicos, radiativos e dinâmicos sobre a sua formação final. Analisar uma nuvem, 

ou um sistema, é, de certa forma, arriscado, pois, todos os processos relacionados ao 

desenvolvimento da nuvem variam amplamente, desde a escala de formação da gota, até a escala 

sinótica dos movimentos atmosféricos de massas de ar.  

Além da dificuldade de analisar a relação aerossol-nuvem-precipitação dentro das escalas espaciais, 

também é preciso levar em conta as variações temporais. Tanto em se tratando de modelos 

numéricos quanto dados observacionais, é preciso diferenciar o efeito total dos aerossóis, assim 

como também seu impacto em cada fase de desenvolvimento da nuvem e sistema de nuvem, desde a 

condensação da umidade até a precipitação. Mas ainda são poucas ferramentas e conhecimentos que 

estão disponíveis para clarear essas incertezas. 

Outra limitação, na compreensão aerossóis-nuvens, é o fato de alguns estudos buscarem uma relação 

direta entre eles, porém eles estão cercados de outros elementos que devem sempre ser levados em 

conta para minimizar possíveis erros. E, mesmo quando considerados, ainda são pouco quantificadas 

a participação de cada elemento ao longo do processo de formação da nuvem, já que é grande a 

dificuldade de expressar as relações não lineares que ocorrem na atmosfera. Por exemplo, no que diz 

respeito à formação de nuvens, a disponibilidade de umidade deve ser sempre levada em 

consideração, e apesar de estar inserida na maioria dos estudos, a intensidade com a qual atua sobre a 

formação das nuvens em comparação com os demais fatores não é tão bem conhecida. 

A falta de informações e conhecimentos sobre as nuvens de fase fria ou mista é outra barreira. A 

maioria dos estudos é feita para nuvens de fase quente, com água somente na fase líquida, já que as 

dificuldades de compreender as nuvens de fase fria são muito maiores e mais difíceis de modelar. 

Aprofundar a investigação das nuvens frias e, principalmente de nuvens convectivas de fase mista, é 

essencial para melhor compreender como as emissões antrópicas de aerossóis podem interferir sobre 

a precipitação e a até mesmo na circulação atmosférica em maior escala. 

Com relação ao conhecimento em aerossóis atmosféricos, observa-se que a Região Amazônica tem 

sido estudada através de vários experimentos, com várias medidas, apesar das grandes dificuldades 

logísticas inerentes à realização de trabalhos nesta região. Este esforço científico é plenamente 

justificável, quando nota-se o papel da bacia amazônica no balanço climático global e na relevância 

biogeofísica da maior floresta tropical do planeta.  
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Mesmo com os grandes esforços já feitos, muitas dúvidas ainda existem no que se trata dos 

impactos gerados pelas alterações na microfísica das nuvens sobre os processos dinâmicos. Alguns 

estudos indicam que tal alteração leva ao desenvolvimento de nuvens mais profundas e eficientes, 

ao mesmo tempo em que outros acharam relações opostas. De forma geral, os resultados obtidos 

ainda são muito divergentes. Todavia, as nuvens exercem um papel fundamentam no balanço 

global de energia, ciclo hidrológico e circulação atmosférica, o que denota a importância de 

continuar buscando compreender melhor todos esses processos. 

Apesar dos resultados ainda serem pouco concisos sobre as implicações do aumento da concentração 

de aerossóis sobre a dinâmica das nuvens e precipitação, os estudos apontam que existe uma relação 

entre esses elementos e que esta pode abranger uma grande escala, contribuindo no processo de 

mudanças climáticas. Contudo, o desconhecimento de como esse processo ocorre é uma lacuna nos 

modelos numéricos e na compreensão da forçante final efetiva dos aerossóis sobre o balanço global 

de energia. Diante desse cenário é clara a necessidade de se estudar ainda mais o comportamento e 

consequências do aumento da concentração de aerossol na atmosfera. 
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