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Determinação de valores médios de Intensidade de Radiação Solar na superfície 28 

terrestre da Cidade de Itacoatiara. 29 

RESUMO 30 

A densidade média do fluxo energético proveniente da radiação solar, chamado 31 

de Constante Solar, é de 1367 W/m2, quando medido num plano perpendicular à direção 32 

da propagação dos raios solares no topo da atmosfera terrestre. Esse valor, no entanto, 33 

flutua de dia para dia e o valor real da radiação, recebido pela superfície do planeta, 34 

depende de fatores astronómicos, ditados pela latitude e pela época do ano, e do estado 35 

de transparência da atmosfera sobre o lugar, em particular da nebulosidade. A 36 

nebulosidade sobre a Cidade de Itacoatiara é frequentemente alta, mas sua latitude 37 

favorece a disponibilidade de radiação solar. Assim, o objetivo do trabalho foi 38 

determinar os valores médios de intensidade de radiação solar ao nível da superfície 39 

terrestre desta cidade, utilizando um Radiômetro HD2102-1 com uma Sonda 40 

Radiométrica Modelo LP 471 RAD e Software DELTALOG9 durante um período de 41 

aproximadamente nove meses. Os dados coletados foram processados estatisticamente e 42 

comparados com os resultados existentes nos bancos de dados da NASA. No período de 43 

coleta de amostras, o mês de janeiro apresentou a maior média de intensidade de 44 

radiação, com 448,83 W/ m²; entanto que o mês de setembro foi o mês que apresentou o 45 

menor valor médio, com 53,32 W/ m². 46 

 47 
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ABSTRACT 52 

The average density of the energy flow from the solar radiation, called solar constant is 53 

1367 W / m2 when measured in a plane perpendicular to the direction of propagation of 54 

rays at the top of the atmosphere. This value, however, fluctuates from day to day and 55 

the actual amount of radiation received by the surface of the planet depends on 56 

astronomical factors, dictated by latitude and the time of year, and the transparency of 57 

the atmosphere over the place, particularly the cloudiness. The cloudiness on the 58 

Itacoatiara city is often high, but its latitude favors the availability of solar radiation. 59 

The objective of this study was to determine the average values of solar radiation 60 

intensity at the level of the land in this city using a radiometer HD2102-1 with a 61 

Radiometric probe Model LP 471 RAD and DeltaLog9 Software for a period of 62 

approximately nine months. The collected data were statistically processed and 63 

compared with the existing results in the NASA database. In the period of sample 64 

collection, the month of January had the highest average radiation intensity, with 448.83 65 

W / m² and the month of September was the month that had the lowest average, with 66 

53.32 W / m². 67 

 68 
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INTRODUÇÃO 76 

A radiação solar é a energia radiante emitida pelo Sol. Essa radiação é de extrema 77 

importância para a vida na terra (Souza, 2005), pois é responsável pelos principais 78 

processos de ordem física, química e biológica, tanto animal quanto vegetal, bem como 79 

responsável direta na disposição da energia primária para todos os processos terrestres. 80 

A densidade média do fluxo energético proveniente da radiação solar é de 81 

1367 W/m2, quando medida num plano perpendicular à direção da propagação dos raios 82 

solares no topo da atmosfera terrestre. Esse valor médio é chamado de Constante Solar, 83 

apesar de flutuar de dia para dia e de variar com a constante alteração da distância da 84 

Terra ao Sol, que resulta da elipticidade da órbita terrestre e das alterações na superfície 85 

do Sol. 86 

A área da Terra (aT), exposta à constante solar, é determinada pela projeção 87 

desta sobre um plano perpendicular à propagação da radiação (aT = π R2, onde R é o 88 

raio da Terra). Como o planeta rota em torno do seu eixo, esta energia é distribuída, 89 

embora de forma desigual, sobre toda a sua superfície (AT = 4 π R2). Daí que a radiação 90 

solar média recebida sobre a terra, designada por insolação seja 342 W/m 2, valor 91 

correspondente a 1/4 da Constante Solar.  92 

O valor real da radiação, recebido pela superfície do planeta, depende, além dos 93 

fatores astronómicos ditados pela latitude e pela época do ano, do estado de 94 

transparência da atmosfera sobre o lugar, em particular da nebulosidade.  95 

A radiação solar ocupa a faixa espectral de 100 nm a 3000 nm, tendo uma 96 

máxima densidade espectral em torno dos 550 nm, comprimento de onda que 97 
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corresponde à luz verde-amarelada e a energia recebida desta radiação é geralmente 98 

medida com ajuda de radiômetros. 99 

A parte do espectro correspondente a comprimentos de onda maiores tem sua 100 

máxima intensidade na banda dos infravermelhos próximos, decaindo lentamente com o 101 

aumento do comprimento de onda, enquanto que no que respeita à radiação mais 102 

energética (ultravioleta) de comprimento de onda mais curto, apesar da maior parte ser 103 

absorvida pela atmosfera é ainda suficiente para provocar o bronzeado da pele e 104 

as queimaduras solares a quem se exponha excessivamente. 105 

A nebulosidade sobre a Cidade de Itacoatiara e em sentido geral sobre a região 106 

amazônica é frequentemente alta durante quase todo o ano, questão que tem resultado 107 

na consideração, por parte de alguns especialistas, da não viabilidade de utilização da 108 

energia solar em substituição das formas convencionais atualmente usadas nesta região. 109 

Os dados de insolação que existem até o presente para a superfície de Itacoatiara 110 

foram obtidos usando as técnicas de sensoriamento remoto, isto é, a partir do 111 

processamento das imagens de satélites, como as obtidas pela NASA (sigla em inglês 112 

de National Aeronautics and Space Administration; Administração Nacional da 113 

Aeronáutica e do Espaço), disponíveis no Banco de Dados Climáticos sobre o Brasil, no 114 

site da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), no INMET 115 

(Instituto Nacional de Meteorologia; www.inmet.bov.br), ou no INPE (Instituto 116 

Nacional de Pesquisas Espaciais).  117 

Como a nebulosidade sobre a Cidade de Itacoatiara é geralmente alta, mas sua 118 

latitude favorece uma grande disponibilidade de radiação solar, o objetivo do trabalho 119 

foi determinar os valores médios de intensidade de radiação solar ao nível da superfície 120 
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terrestre desta cidade, utilizando uma instalação experimental que permite a medição 121 

direta desta variável. 122 

  123 

MATERIAL E MÉTODOS 124 

1 - O projeto foi iniciado com uma pesquisa bibliográfica nos sites da ABRAVA 125 

(Associação Brsileira de Refrigeração, Ar Condicionado Ventilação e Aquecimento, do 126 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), na IEA (International Energy 127 

Agency), no REVERB ECHO da NASA (National Aeronautics and Space 128 

Administration) e artigos que ofereceram mais informação a respeito deste tema. 129 

2 - O bolsista recebeu um treinamento, por parte do orientador, na manipulação 130 

correta das diferentes partes da instalação experimental para medição e armazenamento 131 

dos valores de insolação. 132 

3- A instalação experimental está composta por um Radiômetro Modelo HD2102-133 

1, acoplado a uma Sonda Radiométrica Modelo LP 471 RAD e a um computador com o 134 

Software DELTALOG9, que permite configurar os intervalos de tempo entre coletas 135 

sucessivas, duração da coleta e armazenamento dos dados de forma instantânea.  136 

4 - O radiômentro está calibrado pelo próprio fabricante e tem uma rapidez de 137 

resposta instantânea ao estimulo. O intervalo de sensibilidade da sonda vá desde 400 nm 138 

até 1000 nm, intervalo no qual a sensibilidade é praticamente constante. Sua resolução 139 

varia com o intervalo de medição, mas é muito boa em todos eles, oscilando entre 0,1 e 140 

0,0001 W/m2. O erro de medição do instrumento é de 1  dígito. 141 

5 - As coletas foram realizadas durante um período de aproximadamente nove 142 

meses para poder comparar os valores médios de insolação medidos de forma direta 143 

com os dados de referencia usando as técnicas de sensoriamento remoto. 144 
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6 - As medições começaram no terceiro mês do projeto depois do treinamento e 145 

da instalação do software do radiômetro no notebook que auxilia no processo de 146 

armazenamento dos dados. 147 

7 - As medições foram realizadas nos horários das 10 h, 12 h, e 14 h com uma 148 

duração de 30 minutos para cada coleta.  149 

8 - O sistema de medição foi configurado para registrar e armazenar um valor de 150 

intensidade de radiação a cada 10 segundos, o que permite que cada amostra de 30 151 

minutos contenha 180 registros de intensidade. Assim, conseguimos atingir um número 152 

aproximado de 540 valores de intensidade por dia de medição e aproximadamente 48 153 

000 medições por mês.  154 

9 - As medições foram realizadas desde o mês de setembro de 2014 até o mês de 155 

junho de 2015 de maneira ininterrompida excetuando o mês de outubro, por problemas 156 

técnicos no computador que levaram a sua substituição.  157 

10 - Os dados coletados foram processados estatisticamente e comparados com os 158 

resultados existentes nos bancos de dados da NASA. 159 

 160 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 161 

Os valores médios de intensidade de radiação, bem como as médias dos valores 162 

máximos e dos valores mínimos de intensidade de radiação, de todos os registros 163 

obtidos durante um mês são mostrados na Tabela 1. Os valores médios de intensidade 164 

de radiação são obtidos a partir de uma amostra de aproximadamente 48 000 registros. 165 

Já as médias dos valores máximos e mínimos são obtidas de uma amostra de 166 

aproximadamente 36 registros.  167 
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Nos nove meses de coleta de informação, o mês de janeiro apresentou a maior 168 

média de intensidade de radiação, com valor de 0,448833 kW/ m². O mês de abril foi o 169 

que apresentou valores médios mais baixos de intensidade de radiação com 0,257397 170 

kW/ m². Os meses que apresentaram maior insolação foram os compreendidos no 171 

intervalo de novembro de 2014 a janeiro de 2015, entanto que na estatística mostrada na 172 

Tabela 2 vemos que a parte do ano onde a insolação foi maior está situada entre os 173 

meses de julho a novembro. 174 

 Os resultados obtidos com este projeto são comparados com os dados de intensidade de 175 

radiação obtidos a partir de uma estatística de 22 anos pela NASA, para a cidade de Itacoatiara. 176 

Os dados obtidos pela NASA são mostrados na Tabela 2. Nesta tabela vemos que a parte do 177 

ano onde a insolação foi maior está situada entre os meses de julho e novembro e 178 

diminui no período de janeiro a maio. 179 

Em todos os casos, os valores determinados durante a execução deste projeto são 180 

menores que os reportados pela NASA. Esta diferença pode estar dada porque eles só 181 

computaram os valores de insolação ao meio dia, entanto que no projeto estão sendo 182 

considerados os dados em outros dois horários diferentes, além dos dados referentes ao 183 

meio dia. 184 

Nos últimos anos a abundancia de chuva e consequentemente de intensa 185 

nebulosidade foram os principais responsáveis pelas mudanças de radiação para cada 186 

mês estudado. Segundo Custódio et al. (2009) a nebulosidade em um determinado local 187 

mostra-se como um dos fatores preponderante no que diz respeito à atenuação da 188 

radiação solar. Outro fator que também pode explicar estas variações, segundo Varejão-189 

Silva (2006), são as mudanças na declinação do sol ao longo dos anos, associado a um 190 
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conjunto de fatores astronômicos como o movimento de translação e a inclinação do 191 

eixo terrestre. 192 

As medições realizadas podem ter aplicações potenciais relacionadas às 193 

possibilidades econômicas de exploração do recurso energético solar, tais como 194 

aquecedores de água ou de placas fotovoltaicas.  No entanto, os registros ainda 195 

permitem obter mais informações que por falta de tempo não foi possível explorar de 196 

forma mais exaustiva,  o que indica que este tipo de estudos deverá continuar para que 197 

se tenha dados disponíveis para consultas em futuras pesquisas nesta área. 198 

Considerando os objetivos propostos para este trabalho, de determinar os valores 199 

médios de Intensidade de radiação solar na cidade, pode-se concluir que:  200 

A metodologia proposta mostrou-se eficiente com o Radiômetro HD2102-1 201 

devido à rapidez, simplicidade e precisão, permitindo a determinação do fluxo de 202 

radiação solar global no local em estudo. 203 

Os resultados deste trabalho apresentam uma notável diferença com relação aos 204 

resultados mostrados na estatística de 22 anos da NASA. Entre tanto, não podemos 205 

encontrar até agora uma explicação para esta divergência, o que mostra a necessidade de 206 

dar continuidade a estes estudos. 207 
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Tabela 1. Valores médios de intensidade de radiação obtidos no decorrer do 255 

projeto. Também aparecem a média dos valores máximos e mínimos de 256 

intensidade de radiação. 257 

Meses Insolação (kW/ m²) Máximo (kW/ m²) Mínimo (kW/ m²) 

Setembro 

(2014) 0,353315 0,486927 0,114450 

Novembro 

(2014) 

0,433154 0,615718 0,199427 

Dezembro 

(2014) 

0,423016 0,527896 0,247477 

Janeiro (2015) 0,448833 0,698442 0,166508 

Fevereiro 

(2015) 

0,349894 0,534578 0,110295 

Março (2015) 0,368319 0,455300 0,250580 

Abril (2015) 0,257397 0,373619 0,157413 

Maio (2015) 0,368718 0,553005 0,154452 

Junho (2015) 0,259346 0,406738 0,101196 

 258 

 259 

 260 

Tabela 2. Valores médios de Insolação ao médio dia reportados pela NASA 261 

para a Cidade de Itacoatiara  a partir de uma estatística de 22 anos. 262 

Monthly Averaged Midday Insolation Incident On A Horizontal Surface (kW/m2) 

Lat -3  

Lon -58 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

22-year Average  0.53 0.51 0.54 0.53 0.54 0.57 0.63 0.70 0.73 0.71 0.64 0.56 

 263 


