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1. Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar o desempenho dos métodos empíricos 
de estimativa da emissão de onda longa da 
atmosfera disponíveis na literatura, para 
reproduzir o ciclo diurno da emissão de onda 
longa da atmosfera na Cidade de São Paulo.  

2. Materiais e Métodos 

Foram utilizadas observações de 
emissão de onda longa, temperatura e umidade 
do ar, colhidas na plataforma 
micrometeorológica do IAG-USP, durante 12 
dias de céu claro no ano de 2005. A evolução 
da emissão de onda longa a cada 5 minutos foi 
estimada utilizando 10 formulações. Os valores 
estimados de emissão atmosférica foram 
comparados com os valores observados.  

3. Resultados e Discussão 

Para entendermos o comportamento das 
expressões utilizadas neste trabalho, foi 
analisada a evolução da radiação observada no 
dia 185, (4 de Julho de 2005). Neste dia, as 
condições atmosféricas da cidade de São 
Paulo podem ser consideradas típicas de um 
dia de céu claro durante o inverno.  

4. Conclusão 

A expressão de Brunt apresentou 
melhores resultados do que as outras nove 
expressões utilizadas, portanto ela é indicada 
para estimar a emissão atmosférica de 
radiação de onda longa na cidade de São 

Paulo (figura 1). As principais fontes de erro 
podem estar relacionadas com a falta de 
representatividade das medidas de 
temperatura, realizadas no alto do prédio do 
IAG-USP e a emissão associada à presença de 
poluição atmosférica.Tais fatores serão 
considerados em estudos posteriores.  
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Figura 1: Radiação atmosférica estimada utilizando 

todas as formulações 


