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Medições das componentes do balanço de radiação na superfície Antártica são 
importantes para o diagnóstico e estudos prognósticos da mudança do clima e do 
monitoramento do meio ambiente. O principal objetivo desse trabalho é caracterizar 
a evolução diurna e sazonal da radiação de onda curta incidente e emergente da 
superfície, e identificar o papel do albedo da superfície e da transmissividade da 
atmosfera usando observações in situ realizadas no período de março de 2011 à 
fevereiro de 2012, na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na 
Ilha Rei George (62o05'S, 58o23'W). O trabalho encaixa-se dentro dos objetivos 
científicos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas 
Ambientais (INCT-APA) e faz parte do Projeto Estudo da Turbulência na Antártica 
(ETA). 

Neste trabalho o albedo da superfície (α) é definido como α = -OC↑/ OC↓, onde OC↓  
e OC↑ são respectivamente a radiação incidente e refletida pela superfície. A 
transmissividade da atmosfera é definida como kt= OC↓/I0, onde I0 é a radiação 
incidente no topo da atmosfera.  

As medidas de radiação solar foram obtidas utilizando um piranômetro (modelo 
CPM11) e um saldo-radiômetro (modelo CNR4) da Kipp-Zonnen. Esses 
instrumentos foram instalados em uma torre de 12 metros (Torre Sul) na EACF, a 
1,85m (CPM11) e 3,4m (CNR4) de altura. As observações foram realizadas de 
forma contínua, entre março de 2011 e fevereiro de 2012, com uma taxa de 
amostragem de 0,05 Hz. 

No estudo verificou-se que a região da EACF apresenta um albedo alto no período 
em que está coberta de neve (Abril a Outubro). No período de degelo, o albedo varia 
entre 0,2 e 0,7, estabilizando em 0,15 no período do verão (Dezembro a Março). As 
variações sazonais de transmissividade são pequenas (menor que 10%). A OC↓ é 
máxima em Janeiro, com um valor médio mensal igual a 165 Wm-2 e mínimo em 
Junho, com 3,4 Wm-2. O valor mínimo de OC↑ ocorre em Junho, com valor médio 
mensal de 2,6 Wm-2 e o valor máximo ocorre em outubro, com média mensal de 62 
Wm-2, pois nesse mês a OC↓ não é tão baixa quanto no inverno e ainda não está 
quente o suficiente para derreter a cobertura de neve, que possui um alto albedo.  
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