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Introdução

O Sol emite energia radiante no ultravioleta, visível e 
infravermelho, simultaneamente, na faixa de 0,3 a 4,0 
µm. Essa radiação propaga-se no vácuo na forma de 
ondas curtas com máximo comprimento de onda em 
torno de 0,428 µm. Quando ela interage com a 
atmosfera uma parte é absorvida pelas nuvens, 
aerossóis e moléculas que aquecem e emite energia na 
forma de calor (acima de 4µm), sendo denominada 
radiação de ondas longas atmosféricas. Os objetos da 
superfície terrestre também absorvem radiação solar e 
devolvem essa energia em ondas longas (Vianello e 
Alves, 1991 [5]). A contabilização das entradas de 
energia solar (ondas curtas) e as saídas de radiação da 
atmosfera e do terreno (ondas longas) é conhecida 
como balanço de radiação. 

Em escala global, o balanço de radiação pode ser 
realizado através de algoritmos sofisticados que 
utilizam imagens de satélites. Mas, esses produtos 
precisam ser validados com medidas de campo. Desse 
modo, medições precisas das componentes do balanço 
de radiação à superfície terrestre são urgentemente 
necessárias para melhorar os modelos que estimam os 
componentes do balanço de radiação. Além disso, as 
medições ajudarão a aperfeiçoar nossa compreensão 
sobre a transferência de radiação da atmosfera para a 
superfície (Philipona et al., 1995[3]). Com esse 
propósito, foi criada a rede internacional Baseline 
Surface Radiation Network (BSRN) que cobre 
importantes regiões climáticas do globo. O Brasil faz 
parte dessa rede através do Sistema de Organização 
Nacional de Dados Ambientais (SONDA) pertence ao 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

A rede SONDA possui 26 estações meteorológicas 
automáticas distribuídas nos principais ecossistemas 
brasileiros (www.sonda.cptec.br) e classificadas 
conforme os sensores instalados em estações de 
referência, solar básica, solar avançada e 
anemométricas. As estações de referências da rede 
SONDA foram projetadas para medir as componentes 
do balanço de radiação com erro de poucos watts por 
metros quadrados. Estudos realizados por Weiss (1981)
[4] sobre a incerteza de medidas de radiação de ondas 
longas atmosférica mostraram que uma precisão de ±10 

W/m² é aceitável. Uma plataforma do  tipo solar básica 
mede a radiação global, difusa, RFA, LUX, além da 
temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica, direção 
e velocidade do vento. Uma estação solar avançada, além 
dos sensores de medida da radiação solar, possui uma torre 
eólica para medida da temperatura do ar, velocidade e 
direção do vento a 10, 25 e 50m. A rede sonda também 
abriga estações classificadas como eólicas, pois as mesmas 
medem a temperatura do ar, velocidade e direção do vento 
a 10, 25, 50m.
Deste modo, este estudo tem como objetivo analisar as 
medidas de radiação de ondas longas atmosféricas 
observadas na estação de referência SONDA localizado na 
cidade de Brasília.

Material e métodos

A estação de referência da rede SONDA 
localizada em Brasília (15° 36' 03" S; 47° 42' 47" W; 
1023m) é dotada de um conjunto de sensores que medem a 
radiação solar global, radiação direta e radiação difusa, 
radiação de onda longa atmosférica, Lux, radiação 
fotossinteticamente ativa (RFA), temperatura do ar e 
velocidade e direção do vento em 10, 25 e 50m, umidade 
relativa e pressão atmosférica entre outras, com transmissão 
de dados em tempo real. Além disso, esta estação possui 
fotômetro solar para medida de parâmetros atmosféricos 
como a profundidade óptica dos aerossóis entre outros. Os 
dados são armazenados em um servido do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE em São José dos 
Campos, SP. Essa estação possui um diretório especificado 
pelas três letras que representam à estação de Brasília 
(BRA), contendo arquivos horários, diários e mensais. Os 
dados de radiação de onda longa atmosférica são medidos a 
cada segundo e registrado a média a cada minuto. 

O pirgeômetro instalado na estação SONDA de 
Brasília é do tipo Eppley utilizado para medir radiação de 
onda longa atmosférica. Ele sensível a comprimentos de 
onda de 4 a 50µm cobrindo a parte do espectro 
eletromagnético esperado de emissão da atmosfera (Dana, 
2008). Ele é constituindo por uma “termopilha” pintada de 
preto com uma junção em contato com a base de metal do 
instrumento e outra junção exposta à atmosfera.  Esta é
coberta por um domo de silício, coberto com uma camada 
de filtro que não transmite radiação com menos de 3µm 



(Oliveira et al., 2006 [2]). Esse domo serve para 
proteger a juncão da termopilha do aquecimento por 
radiação de onda curta; além disso, também isola a 
termopilha da transmissão direta de condução e 
convecção. Todo o pirgeômetro (exceto o domo de 
silício) é protegido para que se minimize o 
aquecimento do instrumento devido à radiação solar. O 
sinal de saída da termopilha é uma tensão ΔV 
proporcional á diferença de temperatura entre a junção 
exposta à radiação de onda longa atmosférica e a 
junção em contato com a parte interna metálica do 
instrumento (Bárbaro, 2008 [1]). Esta diferença de 
temperatura tenta ser compensada por condução 
térmica através da termopilha, que transfere calor da 
parte interna metálica para compensar a perda radiativa 
provocada pelo aquecimento da junção exposta.

Além dos dados de radiação de onda longa 
atmosférica, foram utilizados dados diários de 
temperatura do ar medida a 2 m de altura. Esses dados 
foram utilizados para estimar a umidade específica, que 
é definida como a massa de vapor d’água contida na 
unidade de massa de ar (ar seco + vapor d’água), 
expressa em g/kg. Usando-se q para simbolizar a 
umidade específica E pode-se expressá-la 
matematicamente pela equação (1) por (Vianello e 
Alves, 1991[5]) : 

                         (1)

em que, e é a pressão real de vapor em milibar (mb) e a 
P é pressão atmosférica medida em mb.  A pressão real 
de vapor e (mb) é dada pela equação 2:  

                                     (2)

em que, es é a pressão de saturação do vapor d’água e 
UR é a umidade relativa do ar. A pressão de saturação 
do vapor d’água (es) é expressa pela equação (3):

                 (3)

Nesta pesquisa, considerou um estudo de caso. Este 
estudo é realizado para que se possa compreender de 
maneira mais precisa o comportamento da variação da 
radiação de onda longa atmosférica em relação à 
temperatura do ar a umidade especifica durante o mês 
de agosto de 2008. 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 ilustra o comportamento diário da 
temperatura do ar à superfície terrestre medida em 
agosto de 2008 na cidade de Brasília. Observa-se que a 
temperatura do ar variou entre 16°C a 27°C ao longo 

do mês. Além disso, percebe-se que a temperatura no dia 5 
era de 25°C decrescendo até o dia 22 de agosto para 16°C, 
voltando a subir novamente. Essa tendência está associada 
à entrada de uma frente fria, que condiciona abaixamentos 
bruscos na temperatura do ar, verificada em 22 de agosto. 
Com a passagem do sistema de atmosférico, a temperatura 
voltou a subir novamente.  

A umidade específica do ar ao longo do mês de agosto é 
mostrada na Figura 2. Observa-se que no início do mês (4 
de agosto) a quantidade de vapor d’água presente na 
atmosfera atingiu seu valor máximo (14g/kg). Isso significa 
que para cada quilograma de ar tem-se 14g de vapor 
d’água. À medida que passaram os dias, a umidade 
específica diminui, retornando a sua marcha crescente em 
23 de agosto. Isso está de acordo com a temperatura do ar 
registrada neste período.  

O gráfico da radiação de onda longa atmosférica é 
exibido na Figura 3. Nota-se que a radiação de onda longa 
atmosférica comporta-se similarmente a umidade específica 
e a temperatura do ar. Isso é justificado por todas elas 
basearem-se na Lei de Stefan-Boltzmann (Bárbaro, 2008
[1]). A radiação de onda longa atmosférica caiu 
bruscamente do início do mês até a data 16 de agosto. Em 
17 de agosto, verificou-se uma anormalidade na radiação 
de onda longa atmosférica. Isso pode ser atribuído a 
presença de aerossóis atmosféricos.

Agradecimentos

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
pela organização do evento JEPEX e ao Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais – INPE que concedeu os dados do 
projeto SONDA.

Referências
[1] BARBARO, E. W. Estudo Observacional da Radiação de Onda 

Longa Atmosférica na cidade de São Paulo. Relatório de 
atividades do PIBIC-CNPq, Universidade de São Paulo, 2008, 
DANA, G. Procedures for correcting Eppley pyrgeometer data. 
hhtp://huey.colorado.edu, acesso em 22 de julho de 2008, 2008.

[2] OLIVEIRA, A.P., Soares, J., Boznar, M.Z., Mlakar, P. e 
Escobedo, J.F. An application of neural technique to correct the 

dome temperature effects on pyrgeometer measurements. J. 

Atmos. Oceanic technol., 23, 80-89, 2006.
[3] PHILIPONA, R., FROHLICH, C., Betz, Ch. Characterization of 

pyrgeometers and the accuracy of atmospheric long-wave 
radiation measurements. Applied Optics, v. 34, p. 1598-1605, 
1995. Vianello, R.L., Alves, A.R. Meteorologia básica e 
aplicações. Imprensa Universitária: Viçosa, 1991, 449p.

[4] WEISS, A. On the performance of pyrgeometers with silicon 
domes, Journal of Application of Meteorology, v. 20, p. 962-
965, 1981

[5] VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. Meteorologia básica e 
aplicações. Viçosa, UFV, 1991, 449p.



Figura 1. Temperatura do ar para o mês de agosto de 2008 em Brasília.

Figura 2. Umidade específica do ar para o mês de agosto de 2008 em Brasília

Figura 3. Radiação de onda londa atmosferica para o mês de agosto de 2008 em Brasília.


