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Sensível à demanda de informaç6es sobre a 	variabilidade 

temporal da radi.aço global e de seus componentes direto e difuso, 

tanto para fins agrícolas, como para entidades ligadas ao desenvo 

vimento e aplicaço de coletores solares adaptados s condiç6es dc 

alta nebulosidade, o Centro de Pesquisa Agropecuria do Tr6pico flnIi 

do — CPATU vem desenvolvendo atividades voltadas a reunir, gerar e 

analisar dados de radiação global e seus componentes em Belém, Par5. 

Embora as primeiras medidas de radiação global efetuadas 

em Bel&m, pelo IPEAN, atual CPATU, datem do início da dgcada passa 

da, os valores referentes a esse período no esto incluídos nesse 

trabalho, por terem sido obtidos mediante actin5grafo n5o calibrado 

periodicamente. 

Assim sendo, como etapa inicial, procedeu-se a an5lise da 

variabilidade da radiaço global, mediante valores di5rios ohtido 

na Estaço Meteorol5gica do 29 Distrito do Instituto Nadional de Me 
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teorologia, INEMET (latitude 1027S  e longitude q8 ° 28'W), 	atravs 

de piranbmetro Eppley (modelo 8-48) , acoplado a integrador de ener 

gia solar Hobeco (modelo 1159-A), referentes ao pertodo maio de 1978 

a dezembro de 1981. 

A Fig. 1 contam os valores mdios e extremos mensais 	de 

radiaço global (ly/dia) e do coeficiente de variaqo (%) para esse 

período, podendo-se observar que o valor mdio menos elevado foi re 

gistrado em janeiro, enquanto que os mais elevados em agosto e Se 

tembro. O trimestre. de fevereiro a abril exibiu maior arnplfltu(IN dc 

totais dirios de radiação global , devido A aço alternada ou cmi 
junta, por um lado, do equin6cio de 21 de março, que condiciona va 

lores mais elevados de radiaço no topo da atmosfera e, por outro 

lado, da presença, na irea, da zona Iritertropicai de Coiivergnciü, 

respons5vel por elevados índices de nebulosidade e, conseqi3eriternen 

te, reduzidos totais de radiaço global. 
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FIG. 1. Valarês mddlo, e •xttemos de rodioç6o global (ly/dia) e coeficiente 
de variaçôa (%) em 8elm Par4, penedo 1978 a 1961. 

No tocante a geraço e anglise de dados de radiaç5o 	gb 

ha], direta e difusa, foram monitorados, na sede do CPATLI, em l3eigm, 

Para, de outubro de 1982 a maio de 1983, em escala horria e di5ria, 

a radiaç5o global, mediante piranmetro Mollgorczynski (modelo CM 

b/U Kipp & Zonen) , acoplado a integrador Kipp ?v Zonerr (modelo CC .10); 
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a radiaço difusa mediante pi ranBwetro L'npl ey (modelo 13_1 8) , 	1 nsi: 

lado sob tira sombreaclora , segundo modelo desenvol vido pela Uni ve 

si dado Es tadual de l,J -tab , com modi fi cac6es para baixa lati -tudo do li 

inisfri o Sul, acoplado a integrador Kipp & Zonen (modelo CC iii) , e 

cjuento que a radiacao direta foi obti da sul, tirai rido- se a rad :iç-io ci 

fusa da global.. Pinhos os piranmet.ros uti 1 i zados nesse esl.udo, f 

Y'aIIl calahnjidos segundo a RRM - Refer'iicia Eadiom -1nica 1 nterrinc:io 

nal , vigonit desde 3981, de acordo cern a recomendac3o d 

OHM - OrgaTli znç3c Metooro16gica Mundi ai, no Centro de Nada dÇd) 	5 

lar do INJJIEI', em Brasília. 

A. Fig 2 cont5m os coeficientes de vani acno e os' vcr 1 orc 

médios e extremos mensais de radiaç3o gi obai , di reta e difusa obsur 

vados durante esne perEtodo, podendo-se observar que, rofle t -i udo 

elevada nebu Los idade predominante na Area, a r.nd -i acYio di Fusa 	('CIII 

titui cons:i.derve.i percentagem da radi ação global em todos os meses 

observados e que o valor nidio mais e] evado de ra idc o d'me tia foi 

regi strado em rita i o, e o menos ei evado em jautei no. 
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FIG. 2. Valores meios e eltremos mensais, de totai, didros de 
rodioçëo global, diretoedifuso (Iy/dlaJ, cm Bolêm,Pot& 

L;ni termos de vai ores hor'ari os , maior ampi :1.1 udo de 	Vc]T'JQ 

ç3o foi ohser'v.:ida nos valores de radi aco direta em reIlç'io aos 'J 

radiaçao difusd. 
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