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COMPARAÇO DE ALTERNATIVAS DE MEDIÇO E ESTIMATIVA DA  

RADIAÇO SOLAR COM ACTINÓGRAFOS E PIRANÔMETROS 

 

Nelson Luís Dias1  Mário Quadro2 Miriam Pittigliani3 

 

Resumo - Dados históricos de radiação solar medidos com actinógrafos em 4 estações 

meteorológicas do Paraná são comparados com séries de radiação solar medidas em 

estações meteorológicas automáticas instaladas nos mesmos pontos e equipadas com 

piranômetros à base de diodo de silício. Detectou-se uma tendência sistemática dos 

actinógrafos de subestimarem os valores de radiação solar quando esta é alta (maior do 

que cerca de 50 Wm-2 médios diários). A relação entre as medições de radiação solar no 

actinógrafo e no piranômetro é claramente não-linear, podendo ser ajustada por uma 

parábola do 2o grau. Analisou-se também a relação entre as medições de radiação solar 

com piranômetro e horas de brilho intenso de sol medidas com  um heliógrafo. Aqui, o 

objetivo é que no futuro, quando as estações convencionais tiverem sido desativadas e as 

séries de medição com heliógrafo descontinuadas, seja possível estimar qualitativamente 

o tempo (se claro, parcialmente nublado ou totalmente nublado) a partir dos dados de 

radiação solar. Para isso utilizou-se a  forma inversa da equação de Ångström-Prescott. 

Observou-se que seus parâmetros calculados por regressão linear são praticamente 

idênticos para as 4 estações analisadas.  

  

Abstract - Historical data of solar radiation measured with actinographs at 4  

meteorological stations in the State of Paraná, Brazil, are compared with solar radiation 

data measured at automated co-located stations, which are equipped with silicon 

photodiode piranometers. The actinographs are biased towards lower radiation estimates 

when it exceeds 50 Wm-2 mean daily values. The relationship between actinograph- and 

piranometer-radiation is non-linear, being well fitted by a 2nd-degree parabola. We also 

analyzed the relationship between piranometer-measured solar radiation and sunshine 

duration, with the Ångström-Prescott equation. Our goal was to estabilish an inverse 

relation, allowing weather conditions (clear, partly overcast or overcast skies) to be 

assessed from solar radiation data. The parameters for the linear regressions are 

practically the same at the 4 stations analyzed.  
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INTRODUÇÃO 

Com a introdução de estações meteorológicas automáticas em diversas regiões do  

país, nem todas as séries históricas tradicionalmente medidas podem ser mantidas. A  

perda de algumas informações poderá até mesmo forçar mudanças  metodológicas de 

certa importância. Considere por exemplo o cálculo da radiação  líquida média diária,  Rl 

. Ela é importante para o cálculo da evaporação potencial de Penman, e pode  também ser 

utilizada em diversos modelos de cálculo de evapotranspiração real (Dias e Kan, 1998a,b, 

1999).  Na ausência de medições diretas de radiação solar, a  radiação líquida é 

geralmente estimada com a equação de Ångström-Prescott  juntamente com estimativas 

de radiação atmosférica incidente e refletida. Por  exemplo, Dias e Kan (1998a) sugerem   

     Rl =  Rsea (a + b n/N) ( 1 - ) +  Ta
4 [ ( 1 + (1 – n/N)2) (0,64 (ea/Ta)1/7 ) - 1 ]                               

(1)  

onde Rsea é a radiação solar extra-atmosférica, a,b são constantes da equação de  

Ångström-Prescott calibradas para a localidade, n é o número de horas de brilho  intenso 

de sol registradas num heliógrafo, N é a duração do dia em horas,   é o albedo da 

superfície,  é a sua emissividade,  é a constante de  Stefan-Boltzmann, Ta é a 

temperatura do ar média diária (K) e ea é a pressão de vapor d’água média diária (Pa). 

Em (1) supõe-se que a superfície emite à mesma temperatura do ar.  

Em uma estação meteorológica convencional, é muito comum a existência dos 

dados  diários de “insolação” n/N, mas não de radiação solar diretamente medida, Rs; já 

numa estação automática, é comum ter-se valores de Rs, mas  não de insolação; no 

SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná),  valores médios horários de Rs são 

registrados. Imagine portanto que seja necessário estimar a radiação  líquida média diária 

a partir de medições em uma estação automática: neste caso o  saldo de radiação em 

ondas curtas necessita apenas da radiação solar diretamente  medida e de uma estimativa 

do albedo , enquanto que já não é mais possível  calcular o 2o termo do lado direito de 

(1)  porque não há medidas de n em um heliógrafo.  

Este tipo de problema evidencia a necessidade de se relacionar as grandezas  

tradicionalmente medidas com as grandezas de “nova geração” e de se propor  formas 

criativas de aproveitar a informação histórica existente da melhor maneira  possível. O 

presente trabalho procura dar um passo nesta direção.  

 

DADOS UTILIZADOS 

O Estado do Paraná dispõe de séries razoáveis de medição de radiação solar média 

diária com actinógrafos ( Rs
act ) e número de horas de brilho intenso de sol n com 
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heliógrafos na rede de estações convencionais do IAPAR (Instituto Agronômico do 

Paraná). A partir de 1997, começou a ser instalada a rede de estações telemétricas 

automáticas do SIMEPAR, que não medem n, e medem radiação solar com piranômetros 

à base de fotodiodo de silício (Li-Cor LI-200SA) ( Rs
pir ). Os actinógrafos possuem uma 

acurácia em torno de 10 a 15% (Dorenboos, 1976) e os piranômetros, segundo o 

fabricante, uma acurácia de 5%.  Nossos objetivos neste trabalho são:  

  1.Comparar as séries de  Rs
act  e  Rs

pir  durante o período de medição simultânea, que 

em geral inclui todo o ano de 1998.  

  2. Sugerir correções, caso necessário, para as séries históricas de radiação solar 

medida com actinógrafos.  

  3. Sugerir uma forma simples de estimar o número de horas de brilho intenso no 

futuro, quando as estações convencionais do IAPAR houverem sido desativadas.  

  4. Estudar empiricamente o limite superior da radiação solar  (a radiação solar com 

céu claro) em algumas estações.  

A Tabela 1 mostra as estações meteorológicas analisadas neste trabalho; em cada 

localidade há na realidade 2 estações meteorológicas: a estação convencional do IAPAR, 

que em geral inclui uma série razoavelmente longa de dados (10 anos ou mais); e a 

estação automática do SIMEPAR, em geral instalada em 1997 ou 1998, com apenas cerca 

de 2 anos de dados.  

Tabela 1: Estações meteorológicas utilizadas 

Estação Código Lat. Long. Alt. Período 

Cascavel 02453023 24 88’ S 53 55’ W 660 1983–1998 

Guarapuava 02551010 25 35’ S 51 50’ W 1020 1984–1998 

Londrina 02351003 23 30’ S 51 15’ W 566 1976–1998 

Paranavaí 02352017 23 08’ S 52 43’ W 480 1982–1998 

   

ANÁLISE DOS DADOS 

A comparação das séries de radiação solar medida com actinógrafo e piranômetro 

em 1998 é mostrada para as 4 estações selecionadas na Figura  1. A curva vermelha 

indica a radiação solar extra-atmosférica média diária; a curva azul é da forma 

seasc RR = , e estima de forma muito simples a radiação solar máxima com céu claro 

simplesmente por meio  de um coeficiente de redução   sobre Rsea: este coeficiente 
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varia ligeiramente, entre 0,66 e 0,74, para cada estação analisada. A linha verde é a 

radiação solar média diária medida com piranômetro (SIMEPAR),  e a linha preta é a 

radiação solar média diária medida com actinógrafo (IAPAR).  

 Em todas as estações, existem alguns dias em que os máximos de radiação solar 

medida com o piranômetro ultrapassam Rsc: isto pode não ter nenhum significado, já que 

Rsc é simplesmente um ajuste  visual que tenta traçar uma envoltória sobre a maioria dos 

dados de Rs
pir; percebe-se entretanto que há mais pontos acima de Rsc em novembro-

dezembro, o que pode  significar que   na verdade varia sazonalmente, sendo menor no 

inverno e maior no verão.  

Percebe-se claramente um comportamento peculiar dos actinógrafos: suas medidas 

praticamente coincidem com as dos piranômetros quando a radiação solar é baixa (< 50 

Wm-2); mas quando a radiação solar é mais alta  os actinógrafos quase que 

sistematicamente fornecem valores mais baixos que os dos piranômetros.   

Na seqüência, nós vamos supor que os valores de radiação solar dos piranômetros 

do SIMEPAR são os mais corretos. Estes instrumentos têm sido calibrados contra um 

padrão de radiação solar (Piranômetro de  1a classe Kippen & Zonen) no Laboratório de 

Padrões do SIMEPAR, e mostrado um comportamento satisfatório em campo. Neste 

caso, o comportamento das séries de dados de actinógrafo na Figura  1 pode ser explicado 

de duas formas:  

  1. O funcionamento do actinógrafo pode ter se degradado ao longo do tempo (“deriva 

de calibração”).  

  2. O tipo de comportamento exibido nas comparações com os dados de 1998 sempre 

aconteceu.  

Se (1) é verdadeiro, então as séries temporais de   Rs
act  devem demonstrar 

alguma forma de não-estacionariedade, com seus valores máximos diminuindo ao longo 

do tempo de operação. Se (2) é verdadeiro, então é possível relacionar as medições do 

actinógrafo com as do piranômetro em cada estação (pelo menos num sentido estatístico 

médio em torno de uma curva de regressão), e desta forma “corrigir” as séries históricas 

de radiação solar  medida com actinógrafo.  
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Figura 1 – Radiação solar nas 4 estações analisadas durante 1998.  Da esquerda para a 

direita e de cima para baixo: Cascavel, Guarapuava, Londrina e Paranavaí.  Vermelho: 

Rsea; azul: Rsea; verde: Rs
pir; preto: Rs

act. 

 

A Figura 2 mostra as séries temporais totais (desde o início do funcionamento do 

instrumento) da radiação solar medida com actinógrafo em Cascavel, Guarapuava, 

Londrina e Paranavaí.  Embora nós não tenhamos realizado nenhum teste estatístico de 

estacionariedade, é evidente que não há modificação do comportamento estatístico da 

radiação solar ao longo dos anos em Cascavel, Guarapuava e Paranavaí:  aparentemente, 

o aparelho nestas estações não está mudando de comportamento. A estação de Londrina 
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conta uma história diferente: os valores dos últimos 12 meses de dados parecem ser 

significativamente menores. Em nenhuma das 4 estações, o registro de dados sugere uma 

diminuição gradual dos picos de radiação solar no verão que justifique a hipótese (1) 

acima. Portanto, nós adotamos a hipótese (2) como verdadeira em Cascavel, Guarapuava 

e Paranavaí, ou seja: a hipótese de que o comportamento entre  Rs
act e Rs

pir foi sempre 

igual  ao observado em 1997–1998. Em Londrina, os dados são demasiadamente 

suspeitos  para permitir extrapolações para o passado baseadas no comportamento dos 

dois últimos anos. Portanto, a estação de Londrina será eliminada das análises a partir 

deste ponto.  
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Figura 2 – Séries temporais de radiação solar medida com actinógrafo.  Da esquerda para 

a direita, e de cima para baixo: Cascavel, Guarapuava, Londrina, Paranavaí. 

 

 Concluiu-se que é possível gerar séries históricas de radiação solar “corrigidas” 

para Cascavel, Guarapuava e Paranavaí  a partir da comparação dos registros simultâneos 

de radiação solar medida com actinógrafo e piranômetro em 1997-1998.  

Note que é impossível incorporar o comportamento diferente para valores altos e 

baixos de radiação solar com uma mera relação linear entre   Rs
act e Rs

pir ; em vez 

disso, nós procuramos ajustar relações quadráticas do tipo   

     Rs
pir = a + b Rs

act +  c (Rs
act)2        (2)                                                                                                          
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onde a derivada da curva, e portanto a “constante de proporcionalidade” local entre as 

duas medidas varia com a intensidade da radiação solar.  

As curvas mostrando os pontos medidos simultaneamente de radiação solar no 

actinógrafo e no piranômetro para as 3 estações restantes são mostradas na Figura 3. Os 

valores de a, b e c para cada estação em (2) são dados na Tabela 2. Eles foram obtidos 

diretamente a partir do comando fit do programa de plotagem utilizado para gerar as 

figuras, gnuplot (http://www.cs.dartmouth.edu/gnuplot_info.html). A regressão  não-

linear fez um bom trabalho em Cascavel, onde ela surtiu o efeito desejado de acomodar o 

comportamento distinto para baixos e altos valores de radiação solar; em Guarapuava o 

coeficiente do termo não linear, c, é praticamente desprezível, de forma que o resultado é  

equivalente a uma regressão linear com coeficiente angular (1,12) bem maior que 1, valor 

que seria de se esperar se ambos os sensores estivessem perfeitamente calibrados.  Em 

Paranavaí novamente obtém-se o comportamento desejado, com uma relação 

praticamente de 1:1 (b = 1,03; em todos os casos o coeficiente angular a é bem pequeno) 

para os valores baixos de radiação solar.  

 

Tabela 2 - Valores de a, b e c da equação para regressão entre Rs
act e Rs

pir 

Estação  a  b  c  

Cascavel  4,01  1,11  0,00065  

Guarapuava  2,08  1,12  0,00000282  

Paranavaí  3,97  1,03  0,00034  

   

As regressões não-lineares obtidas permitem recalcular as séries históricas de 

radiação solar dessas 3 estações, “corrigindo” os valores medidos com o actinógrafo e 

permitindo futuramente  trabalhar-se com séries estatisticamente estacionárias 

equivalentes a medições médias diárias com o piranômetro das estações automáticas do 

SIMEPAR. A Figura 4 mostra a série gerada desta forma para Cascavel.  
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Figura 3 -  Valores simultâneos de Rs
act  Rs

pir e regressões quadráticas 

 

Outro ponto importante (e diferente) é poder estimar valores equivalentes de n/N 

no futuro. De fato, um dos motivos para a instalação da rede de estações automáticas do 

SIMEPAR é  a substituição futura de todas as estações convencionais do IAPAR, com 

sua conseqüente desativação. A relação tradicionalmente utilizada entre n/N e Rs é a 

equação de Ångström-Prescott:   

     Rs = Rsea(a + bn/N).                  (3)   

                                                                                                              

Ela é normalmente utilizada em estações que  não possuem medições diretas de Rs para 

estimá-la a partir de observações de n. No nosso caso, pelo contrário, pretendemos ter 

uma idéia de n a partir de observações de radiação solar, e estimar os erros associados. 

Para tanto, plotamos a relação inversa,   

     n/N = a + b( Rs
pir/Rsea).       (4)   

 

Note que os a’s e b’s em (3) e (4) são diferentes. Note também que os estimadores de a e 

b dependem da escolha da variável independente (Brutsaert e Lopez, 1998), e que 
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portanto  faz sentido calcular a regressão  (4). A comparação da relação prevista por  (4) 

com dados observacionais é mostrada na Figura 5.  Os dados da estação de Londrina 

também foram incluídos porque  (4) não envolve os dados de actinógrafo que foram 

considerados suspeitos. Um fato comum, mas nem sempre muito comentado na literatura, 

é a grande dispersão de pontos em torno da linha de regressão quando se usa dados 

diários. O desempenho da equação de Ångström-Prescott é consideravelmente melhor 

com dados médios mensais (Reis, 1996). O objetivo de nossa análise, de qualquer forma, 

é essencialmente qualitativo: desejávamos uma relação simples que estimasse a ordem de 

grandeza de n/N a partir apenas da radiação solar. Esta informação é de grande valia para 

que os meteorologistas do SIMEPAR tenham uma idéia de como foi o tempo num 

determinado dia (céu claro, parcialmente nublado ou totalmente nublado) a partir de uma 

consulta aos dados da rede automática telemétrica. Um resultado importante é que os 

parâmetros de  (4) são praticamente iguais para as 4 estações, que se situam em pontos 

bastante distintos, o que aponta para a sua validade basicamente sobre todo o Centro, o 

Oeste e o Norte do Paraná. A Tabela 3 lista os valores de a e b encontrados para cada 

estação.  

 

Tabela 3 - Valores dos parâmetros da equação de Ångström-Prescott inversa 

Estação  a  b  

Cascavel  -0,27  2,18  

Guarapuava  -0,27  1,99  

Londrina  -0,29  2,19  

Paranavaí   -0,29  1,92  
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Figura 4 – Série de radiação solar em Cascavel corrigida por meio de (2) para os valores 

obtidos com medição com piranômetro 
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Figura 5 – Relação entre Rs
pir e n/N.  Da esquerda para a direita, e de cima para baixo: 

Cascavel, Guarapuava, Londrina, Paranavaí. 

 

 

CONCLUSÕES 

Com o advento de redes meteorológicas telemétricas automáticas, algumas 

grandezas passaram a ser medidas de forma diferente. Por exemplo, em estações 

convencionais operadas manualmente  era comum a presença de um heliógrafo que 

media apenas o número de horas de brilho intenso do sol, e menos frequentemente de 

actinógrafos que mediam a radiação solar diretamente, com acurácias da ordem de 10 a 

15%. Nas estações automáticas é comum encontrarem-se piranômetros à base de diodo 

de silício, de custo muito baixo (menos de 300 dólares) e acurácia da ordem de 5%. Neste 

trabalho nós estudamos o comportamento das séries de medições com actinógrafo  versus 

medições com piranômetros. Os actinógrafos costumam concordar com os piranômetros 

para valores baixos de radiação solar, e apresentar valores inferiores em cerca de 20% 

quando a radiação solar é mais alta. Nós cremos que os valores dos piranômetros estão 

corretos, e que portanto os actinógrafos subestimam muitas vezes a radiação solar real. 

Relações quadráticas permitem corrigir adequadamente os valores de radiação dos 

actinógrafos em toda a faixa de observações de maneira mais consistente do que seria 

possível com relações lineares, o que torna possível corrigir as séries históricas existentes 

e manter sua homogeneidade estatística com os novos dados que passam a ser gerados. 

Nós também utilizamos a equação de Ångström-Prescott para relacionar a radiação solar 

medida com o piranômetro com o número de horas de brilho intenso de sol. Entretanto, 

ao contrário do seu uso mais comum, nosso objetivo foi gerar uma relação que permitisse 

aos meteorologistas do SIMEPAR avaliar a cobertura de nuvens média do dia (dia com 

céu claro, parcialmente nublado ou totalmente encoberto) a partir de uma consulta aos 

dados de radiação solar média diária. Portanto, calculou-se uma regressão inversa, que 

estima n/N a partir de Rs
pir. Embora a dispersão dos dados observacionais diários seja 

grande, ela tem validade  qualitativa para as avaliações de condições de tempo locais. 

Além disso, os coeficientes encontrados para 3 estações estudadas são praticamente 

idênticos, o que é um indício de que estas relações têm validade geral sobre o Centro-

Oeste-Norte do Paraná.  
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