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1. RESUMO

Os estudos foram realizados visando conhecer 

o balanço de radiação em campos cultivados com soja (Glycine

max (L.) Merrill, considerando-se dois cultivares, a Indus

trial e a Hardee.

.A pesquisa foi 
,

conduzida na area experimen-

tal do Departamento de Física e Meteorologia da ES.ALQ-USP, 

no munic:tpio de Piracicaba (SP), latitude 22º42'30,9 11 Sul e 

longitude 47238 1 00,0" Oeste, em um.a altitude de 576 metros, 

sobre solo do tipo Terra Roxa Estruturada, série Luiz de 

QU.eiroz (.Alfisol) segundo a sétima aproximação ( RANZ.ANI et 

alii, 1966).

Os balanços de radiação foram 

quando a cultura atingiu seu estágio máximo de 

realizados 

desenvolvi-

mento. Considerou-se, nas medidas, duas faixas de comprimen

to de onda, um.a de 0,3 a 3,0f{ e a outra de 0,7 a 3,0/.;..., 

utilizando-se de pyranÔmetros espectrais Eppley com filtros 

WG-7 e RG-8. 

Como principais conclusões, pode-se citar: 
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1) Os·coeficientes de reÍlexão da cultivar

Industrial nao apresentaram diferenças quando se considerou 

a densidade de população. O coeficiente de reÍlexão 

determinado foi de 0,22; 

médio 

2) A cultivar Hardee apresentou um valor de

coeficiente de reÍlexão inferior ao da cultivar Industrial�O 

coeficiente de reflexão médio determinado foi de 0,20, com 

uma amplitude de variação entre 0,17 e 0,24; 

3) Os valores de coeficiente de reflexão,quan

do considerados os comprimentos de onda superiores a o, 7 P,,

mostraram-se ser diferentes nas duas densidades de plantio e 

também entre cultivares; 

4) A radiação PHAR absorvida pelo dossel ve

getativo foi 84% da radiação fotossinteticamente ativa in

cidente, e esta corresponde a apenas 45,6% da radiação solar 

global de onda curta·; 

5) Os valores médios da radiação global tra1'l_,ê

mitida, TG' no dossel vegetativo da cultivar Industrial, va

riaram de 7,4% a 6 ,1%; 

6) Os valores médios da radiação infra verme

lho próximo transmitida (Tip), na cultivar Industrial, apre

sentaram uma variação entre 14, 7% e 12, 5%; 

7) A cultivar Fiardee apresentou valores maio

res tanto para TG como para TIP.
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2. INTRODUÇ'.AO

Em anos recentes, a estimativa da produção má 

xima das culturas tem sido valiosa para servir como um pa

drão que seja comparado aos modelos teóricos de exploração 
' t'V , , • ., ' vegetal e as produçoes obtidas atraves de praticas agr1colas 

tradicionais. Existem evidências de plantas que se desen-
,

volvem nos ambientes mais dispares e proporcionam uma pro-
~ , ~ 

duçao maxim.a desde que a conversao de energia radiante seja 

de 2 a 3%, apesar de que a eficiência potencial de conversão 

de energia é bem maior, como tem sido demonstrado pela pes

quisa especializada. 

O potencial agronômico de uma planta é a sua 

capacidade de produção em um ambiente determinado pela ener

gia radiante disponivel pela variaçao em absorção do dióxido 

de carbono e pela temperatura do ar, desde que todos os ou

tros fatores que afetam o crescimento tenham sido otimizados* 

As pesquisas no âmbito da agrometeorologia e 

da agroclimatologia devem procurar as respostas aos 
. , 

1.nume-

ros problemas que envolvem as relações das plantas com o ar 

e o solo, na procura do uso mais eficiente das condições do 
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meio ambiente, visando o aumento da produção agricola e a 

melhoria da qualidade no produto vegetal. 

O homem, através dos tempos, tem desenvolvido 

um.a estratésia, apesar de empírica, para modificar ou apro

veitar as condições do meio ambiente procurando tirar vanta

gens que beneficiem a produção vegetal. As práticas como fer 

tilização do solo, irrigação, controle de pragas, cruzamento 

e seleção de plantas são bastante comuns. Entretanto, esfor

ços coordenados para compreensão dos mecanismos que contro

lam todo o "continuum" solo-planta-atmosfera são bastante re 

centes. 

Numerosos estudos indicam que a fotossíntese 

e a produção das plantas em condições de campo são limitadas 

pela quantidade de radiação fotossinteticamente ativa (PR.AR) 

interceptada pela vegetação. Desta maneira, a interceptação 

da radiação solar e a sua distribuição através do perfil da 

comunidade vegetal, contribui de maneira dominante na 

dução vegetal. 

pro-

,

Apesar dos modelos disponíveis e que descre-

vem detalhadamente o regime de radiação em um. sistema de 

plantas, pouca atenção tem sido dada às relações de 

de CO e dissipação d� radiação em folhas individuais.2 

troca 

Existem dois tipos de estudos de campo que 
~

sao essenciais ao desenvolvimento completo a.o modelo no sis 

tema planta-meio ambiente, o primeiro tem por base o uso de 

câmaras especiais onde se estuda a assimilação de C02 pelas 

folhas e o segundo e o estudo da comunidade vegetal nas con-

dições de campo pela medida dos perfis de temperatura e umi

dade do ar, velocidade do vento, concentrações de C02 e ba-
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lanços de radiação medidos acima e no interior da comu:i.1idade 

vegetal. 

O estudo do balanço da radiação solar num 

campo cultivado com uma cultura de interesse econômico, é um 

parâmetro importante no estabelecimento de novos modelos a

gronômicos, por estar diretamente relacionados à capacidade 

metabólica da cultura e às modificações nos elementos do 

microclima no seu interior. O conhecimento da distribuição 

da radiação liquida no interior do dossel vegetativo, carac

teriza a quantidade da energia disponivel para ser utilizado 
, 

nos processos fisicos, químicos e biologicos que ocorrem na 

planta, permitindo também avaliar em que processos sao mais 

ativos. 

])o fluxo da radiação solar que incide sobre 
, 

. 

uma cultura, apenas uma :pequena parte e absorvida pelos fi-

tocromos e utilizado no :processo fotossintético. Torna-se 

então, importante o conhecimento da quantidade e distribui

ção desse fluxo no interior da cultura, pois ele está dire

tamente relacionado à produção de matéria seca e consequen-
'

temente a capacidade produtiva da cultura. 

Assim, a manifestação do potencial de produ

ção de uma planta é limitado pelas disponibilidades do meio 

fisico. Entretanto, estudos envolvendo leguminosas são raros 
A r 

o que vem evidenciar a im:portancia de estudos nessa area� A

soja é uma cu1tura que assume grande importância econômica

:por colocar o Brasil em um lugar de destaque entre os maio-

res produtores do mundo, apesar da produtividade ser 

quando comparada com a de outros paises.

O presente trabalho tem :por objetivos 

baixa

estu-
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dar, em dois cultivares , , soja, as modificações quan-ci tati 
1 . � L

A d vas, em va ores 1.nsuanur: · ,,s, o balanço de radiação solar

global, de onda curta e c,.u onda longa; determinar os valores 

dos coeficientes de reflexão e a radiação transmitida no in

terior da cultura para o espectro da radiação global de onda 

curta e na faixa do infra-vermelho próximo, procurando de

terminar a radiação fotossintéticamente ativa (PH.AR) inci

dente e absorvida pela cultura. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA

Grande nú.mero de investigações cientificas 

tem sido realizad.o no g_ue se refere a balanço de energia em 

culturas de interesse econômico. Algumas tem envolvido :medi

das sobre várias condições de densidade de população e ori

entação das linhas, AUBERTIN e PETER.S (196l), YAO e SHAW

(1964) e LINVILL e DALE (1975). 

A distribuição de radiação lig_uida e:m uma cul 
. 

, . tura de plantas representa a energia necessaria para os pro-

cessos de evapotranspiração, fotossintese e o aqueciraento 

das plantas e do ar no seu interior, YAO e SHAW (l964)e 

AUBERTIN e PETERS, determinaram a 

global em uma cultura de milho e:m duas populações 

radiação 

diferen-

tes. Cada população tinha dois espaçamentos, sendo de 50 e 

102 cm entre fileiras. Os resultados mostrar�u g_ue a radia

ção liquida é inferior na menor densidade de população ,atri-

buÍdos essas diferenças à distribuição espacial de plantas 

e seus hábitos de crescimento. Entretanto, o sombreamento mÚ 

tuo da própria cobertura vegetal, a aplicação de produtos 

com propriedades reflectivas, originando um aumento no coe-



ficiente de reflexão e · ·. · '-º acréscimo da radiação solar re

fletida, a radiação líquida pode também ser reduzida, DORAIS 
WAMY e ROSENBERG (1974). 

MONTEITH e SZEICZ (1961), afirmam que a ra

diação liquida global é mais alta pela manhã do que a tarde, 

para o mesmo ângulo de elevação solar. Esta afirmação é ba

seada em que a temperatura da superficie é mais elevada no 
/ ~ , 

per.iodo da tarde, consequenteme::ite maior ero.issao ter.J1ica de 

onda longa do solo. Neste mesmo estQdo, eles mostraram. que: 

(a) a perda máxima de radiação de onda longa verificou-se às

14:00 horas evidenciando maior emissão de onda longa em fUi.1.-
~

çao da temperatura ser mais elevada; (b) o fluxo de radia-

ção de onda longa, L t , da superficie do solo e vegetação,

ao meio dia, foi três vezes superior ao seu valor notQrno e

( c) ao meio dia, o fluxo de onda longa, L ·t , foi de -O, 35
. -2 . -1· ~ cal. cm • m1n , correspondendo a um. fluxo de radiaçao so-

-2 . -1 lar de onda curta medido de 1,2 cal. cm • min º 

DENME.AD et alii (1962) baseados em que a ra

diação liquida é um parâmetro indicador da descrição do meio 
, . fisico e, portanto, representando os elementos necessarios 

ao desenvolvimento da comunidade vegetal, determinaram. valo

res de radiação liquida de onda curta, em um.a cultura de m.i

lho, à 15 cm da superficie do solo e a 100 cm acima da cultu 

ra. Os valores, em porcentagem, a 15 cm do solo, foram de 

25% quando comparado aos 100% medidos sobre a cultura, mos

trando desta fo:cw.a que 75% da radiação liquida incidente foi 

absorvida pelas plantaso 

O perfil da radiação liquida no interior de 

uma cultura obedece a uma função exponencial com a altura 
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da cultura, .ALLEN et alii (1964). Rles concluem. também que 

a radiação de onda curta transmitida, no interior da cultu

ra, pode ser expressa como um.a função exponencial d.a altura 

bem como do Índice de área foliar da mesma o Resultados e su

gestÕ es como estas alertam a importância do IAF na distri

buição porcentual do total de luz que incide sobre uma co

munidade de plantas� 

S.AK.AMOTO e SHAW (1967) em trabalhos com soja 

refere-se a deficiência de iluminaçao nas folhas inferiores 
. .  

e g_ue um acréscimo possivelmente poderá levar a um aumento 

na produçao de gráos. Ci te.ndo dados de que 90% da luz é in

terceptada na periferia, junto ao topo da planta, sT:i.gere u..ma 

contribuição para o aumento da área foliar efetiva pela ori

entação de linha e arquitetura de planta, concluindo g_ue a 

seleção de cultivares g_ue facilite a penetração de energia 

para um grande número de folhas pode ser um.a tecnologia pa

ra o aumento da produção. 

Um nú.�ero grande de informações acerca desses 

efeitos da intensidade luminosa na produção biolôgica da so

ja é conhecida pela sua alta sensibilidade, roH..AI�WAMY e 

HüS�NH.KliG ll974) e que sugere incrementar um.a tecnologia pa

ra alterar o albedo com a mudança de arquitetura, proprieda

des Óticas ou aplicação de produtos refletores como kaolini

te ou celi te .. .As propriedades óticas suger.e GUPT.A e JOSEPH 

(1971) g_ue está relacionado com a idade das folhas sendo g_ue 

os novos apresentam menor coeficientes de reflexão, para a 

faixa do visível, estando este coeficiente relacionado com 

a quantidade de clorofila. 

G.AY (1971) considera um balanço de radiação 



sobre as culturas como a : riaçao dos diferentes fluxos 

energia radia..i.'lte e que J)Ch, ser considerado como sendo: 

* 
Q = ( 1 

onde: 

a ) K 't +
* 

L 

L t ou 
* 

K 
* 

+ L

é o fluxo de radiação refletida, 
a 
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de 

o

coeficiente de reflexão da superfície em. estudo, L t repre

senta o fluxo de radiação de onda longa emitida pela a-cm.o sf e 

ra e que atinge a superficie, Li 

onda longa emitida pelo solo e Kt

é o fluxo de radiação de 
,

e o fluxo de radiação 

global que atinge a superficie em estudo. 

LINVILL e DALE (1975) estudando os efeitos da 

radiação liquida de onda curta e condições de umidade do so-

lo, concorrentes para o crescimento e desenvolvimento do mi-

lho, em duas épocas de plantio e duas populações, uma de 

42.000 pl/ha e a outra de 62.000 pl/ha, concluiram que nao 

na houve uma diferença significativa na radiação liquida, 

produção de grãos e na umidade do solo, entre as duas popu

lações. No entanto, os autores alertam a possibilidade de 

terem cometidos erros em relação ao experimento realizado,ta 

is como: heterogeneidade da população, calibração instrumen. 

tal não precisa, poucas repetições das populações e falta 
""' '\ ,... , 

de dados com relaçao a exigencia de agua para a cu.J_tura. 

Um indice utilizado no estudo de balanço de 

radiação em vegetais é o coeficiente de reflexão. O coefici

ente de reflexão ou o albedo de uma superficie, denominado 

por alguns pesquisadores, é definido por SANTOS !1957) como 

sendo a relação existente entre a radiação refletida por 
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aquela superficie e o total de radiação incidente sobre a 

mesma. Em seu estudo foi utilizado um pireliÔmetro Ep�ley e 

Baterias Solares S-lA que deram valores de albedo para uma 

superfície vegetada com Pas;palum notatum Flugge, terra roxa 

misturada e superfícies artificiais branca e preta .. Os resul 

tados obtidos para a superficie verde natural de Paspalu..m 

notatum não diferiram grandemente dos valores conseguidos 

para as superficies verdes naturaiso Com o uso de pireliome

tro foi obtido um valor médio ao redor de 0,17 e com o em

prego da bateria solar S-lA os resultados variaram em torno 

de 0,12 a 0,13. 

Grande parte dos trabalhos realizados com a 

finalidade de se determinar coeficientes de reflexão para as 

diversas culturas, verificou-se que ocorre uma variação des

se coeficiente,ao longo do dia o Na literatura, os primeiros 

trabalhos realizados são citados por MONTEITH (1959) repor

tando valores de coeficientes determinados por ANGSTROM 

(1925), KALITIN (1930) e ROACH (1955)0 

GRAHAM e KING (1961) d�terminaram o valor do 

albedo em uma cultura de milho, observando que o mesmo va-

ria com a hora do dia, com a idade da planta, com a epoca 

do ano e com umidade do solo. Os coeficientes mais altos são 
~ , ' 

conseguidos nas primeiras horas da manha e nas ultimas a 

tarde, sendo, portanto, menores ao meio diaG Estudos mos-

tram que ocorre um decréscimo no valor do albedo com o acrés 

cimo do ângulo zenital, cerca de 30%, ISOBE (1961), MONTEITH 

e SZEIC t1961) e MONTEITH (1965). 

Entretanto, LIN_SIEN_CHIA (1967) afirma que 

por um lado quando existe uma reflexão especular da radiação 
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direta, pelas folhas, 
, 

valores (',', , t",:.re um acresci.mo nos de 

albedo com o aumento do angulo zenital, mas mostrou. g_ll8 em

um solo escuro seco, sem reflexão especular a variaçao do 

albedo ao longo do dia foi insignificante, e g_ue sob condi

ções de nebulosidade (céu encoberto por nu.vens) os valores 

de albedo de superfícies vegetais, também são praticamente 

constantes. 

Da mesma forma KALMA e :B.ADHAM (1971), tra ba-

lhando em uma pastagem tropical e solo desnudo observaram 

g_ue no segundo caso uma g_uase constante nos valores de albe

do, entretanto na pastagem ocorreu uma variação maior g_ue 

foram atribuídos as mudanças das características da superfi-

cie vegetal, porcentagem de cobertura . , 

do solo, acresci.mo do 

indice de área foliar e finalmente das propriedades espec-

trais das folhaso .A variação diurna no valor do albedo pode 

ser atribuído ao tipo do piranometro usado, mas parte desse 

acréscimo, com o aumento do ângulo zenital, teria um efei

to real da própria superfície vegetal. Neste mesmo trabalho, 

os autores citam KUHN e SUOMI (1958) usando refletores para

bólicos e HART e ROSENBERG (1968) usando piranometros inver

tidos com uma proteção cilindrica, g_ue eles não observaran1 

uma variação diurna nos valores de albedo em superficies 

de coberturas vegetais atribuídos a inexistência, nestas con 

diçÕes, de uma reflexão interna nos eg_u.ipamentoso 

Sob condições de dias completamente limpido e 

inteiramente nublado, BLAD e B.AKER (1972) estabeleceraLl para 

uma cultura de soja, valores médios de albedo entre 24 e 27%, 

dependendo do estágio de desenvolvimento, sendo máximo quan

do a cultura cobria totalmente o solo. Neste trabalho, o al

bedo é ainda estudado em condições de baixa umidade no solo, 
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sendo que nessas condiçÕ es houve um decréscimo no valor do

aloedo, atriouÍdo a uma maior penetração de radiação entre a

cultura facilitada pelas folhas murchas que assumem posiçao

perpendicular ao solo • .Analizando os dados de aloedo, para

os dias nuolados, verificou-se que houve um valor médio diá

rio menor e uma maior amplitude de variaçao nos valores de

aloedo em conseqüência da radiação ser menos intensa, naque

las condições, dificultando o registro desses dados de ra

diação ..

Euí trabalhmmais recentes verifica-se que o 

Índice de área foliar (I.AF) tem sido um dos fatores mais im-

portantes para se estimar a parcela da radiação incidente,, 

que é refletida. BL.AD e BAKER (1972) determinaram estatisti

camente uma equação do tipo: Y = 12,63 + 0,1279 X para obter 

valores de albedo (Y) em função do acrésçimo do IAF (X) .. Se

melhantemente, LEMEUR e ROSEl�BERG (1975), estu&ando em uma 

cultura de soja as relações entre o<= (PR.AR) e a,e:, (NIR) que 

são os coeficientes de reflexão para os dois comprimentos de 

onda, citam uma correlação entre os valores desses coeficien 

tes e o Índice de área foliar (IAF), em que o � (PR.AR) de

cresce como o aumento do IAF enquanto e;;,(. (NIR) �umenta .. 

A radiação solar altera o seu espectro ao pe

netrar no interior da cultura, segundo YOCUM et alii (1964)-e 

mostrarrun que em uma cultura de milho a radiação tran@nitida, 

ao nÍvel do solo, foi da ordem de 5 a 10%, no espectro visí

vel, e, de 30 a 40% na região do infra-vermelho prÓxi:Jlo .. Eles 

consideram que a energia solar que atinge a superfície da 

cultura, 47% corresponde ao espectro visível (,lOO - 700nm). 

Neste mesmo estudo eles mostram a possibilidade de se esti

mar a radiação solar absorvida pela cul�ura. Desde que se 
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faça medidas de radiaçsJ, ,ncidente, radiação transmitida e a 

radiação refletidao 

.ALLEN e :BROWN (l965) deter1ninaram o pe:;:,fil da 

radiação tr1-1nsrn.i tida no interior de um.a cul tu.ra de milho .Con 

cluiram que a radiação transmitida varia ao longo do dia e 

existe um decréscimo, da parcela da radiação transmitida,até 

atingir um valor mínimo, próximo à superf{cie do soloo Os 

resultados mostraram. maior porcentagem de transmissão na re-

gião do infra-vermelho próximo, a seguir n.a radiação 

de onda curta e finalmente com uma menor rorcentagem 

transmissão na região do visivel. 

total 

de 

MONTEITH (1972) atribui para efeito de aplica 

çÕes práticas, a parcela da radiação fotossintetica;i:lente ati 

va (·PH.A.R.), como sendo de 50% da radiação totaJ_ de onda curta. 

Ei-:1.tretanto, ele cita o trabalho de MOON (1940) atribuindo co 

mo a quantidade de energia recebida, correspondente ao (Ytl.AR) 

ser de 45% quando o â:n.gulo de elevação solar é maior do q_üe 

30� Os valores de MOON referem-se apenas a radiação direta 

que se encontra predominantemente na região do espectro vi

sivelo Desta forma, o total do espectro visivel contido na 

radiação global (direta mais difusa) deve exceder 45%. 

O espectro da radiação solar é modificado a 

medida que penetra no interior de -i.xma cultura de milho devi-

do a l@a diferenciação de absorção :pelas folhasº Na reg�ao 
' ~ 

do espectro correspondente a radiaçao fotossintet:icarrrente a-

tiva (PH.AR), 85% do flmco d�sta radiação é absorvida peias 

folhas com u.i.11 decréscimo ao redor de 550 nanometros .. No in

tervalo de 660 a 730 nanometros 1 verifica-se um.a maior ao

sorção, segundo SINCLAIR e LEMON (1973)0 
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J3RITTON e DODD (1976) determina:ram equaçoes 

bimensais para estações de dias longos ·e curtos, com obje-

tivo de estimar a radiaçã.o fotossinteticamente ativa (J?HAR) 

em. função do fluxo de radiação de onda CUJ."ta. Sob condições 

de dias completamente lim.pidos, encontraram valores de 46% 

e 44% :para dias de foto:periodo J_ongo e curto, res:pectiva.r2e_g 

te. Concluem. que 97% da radiação fotossinteticamente a.tiva 
(PH.AR) pode ser atribuida a radiação incidente de onda cu� 

ta. Destacam a importância da medida do PR.AR :para a análise 

de crescimento de :plantas e também :para a avaliação da efi-

ciência de conversão da energia solar em. energia / . 
g_UlilllC a e 

Os autores citam trabalhos de Me CREE (l966) que determinou 

a :parcela do PR.AR, com.o sendo de 48% d.a radiação global de 

onda curtao Outro trabalho é o de SZEICZ (1974) qu.e :para 

as condições de céu claro, na estação de inverno e verão 1 a 

parcela do PR.AR correspondeu 46% e 50% respectivamente. 
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40 lYI.A TERI.AL 

4.1 - .A .Área Experimental 

r 

A presente pesquisa foi conduzida na area ex-

perimental do Departamento de Física e Meteorologia d.a Esco

la Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universida

c1e de São Paulo, no munic.ipio de Piracicaba, SP, g_ue tem p9r 

coordenadas geográficas os seguintes valores: 

latitude 

longitude 

.A altitude do 

2224.2• 30,9 11Sul 

47º38 1 00,0 110este 

r , 

Observatorio Meteorologico,lo-

calizado ao lado da área experimental, é de 576 metros, aci

ma do n.ivel do maro 

, 

O solo do cam.po experimental e do tipo Terra 

Roxa Estruturada, série Luiz de QUeiroz (Alfisol) segundo a 

sétima aproximação (RANZ.ANI et alii, 1966). 
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4.2 - Cultivares Utilizadas 

As pesquisas fora;n realizadas com culturas de 

soja que é 'una leguminosa da sub-fa1I1ilia Papilionideae e gê

nero Glyc ine, classificadas como Glycir.:.e � (L.) Merrillo

Elegeram-se duas cultivares, a Hardee que 

pJ.anta de cresci:rr_ento determinado, com folhas de coloração 

verde escuro e que :pode atingir uma altura de 115 centíme

tros após pleno desenvolvimento. Suas flores são brancas e a 

pubescência é cinza. O ciclo vegetativo é de aproximada:nente 
,150 dias. A outra cultivar, denominada Industrial, e planta 

, 
, 

, 

que tambem apresenta crescimento determinado porem suas fo-

lhas são verde claro e seu porte menor que a Hardee pois a

tinge um.a a1 tura máxima de 110 centimetros ao atingir seu 

desenvolvimento máximoo Suas flores são brancas, a pubescên

cia marrom e o hilo marrom claro. As duas cultivares são con 

sideradas de ciclo tardioo 

4o3 - Tratos Culturais 

, 

O solo foi arado, gradeado e, apos as primei-
, ras chuvas de novembro, procedeu-se ao preparo final da area 

do experimento pela passagem de enxada rotativa em dois sen

tidos, perpendiculares um ao outro. 

A semeadura foi feita em stú.cos, tendo sido 

aplicada uma adubação NPK (250-50-75) sob a forma de sulfato 

de amÔnio, superfosfato simples e cloreto 

nualm�nte nos próprios s�lcos� 

, . de potass10, ma-
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�ara o tratamento das seillentes utilizou-se o 

inoculante Brasan e o plantio foi realizado no dia 10 de no

vembro de 1976, adotando-se os espaçamentos de 60 x 5 centi

metros e 40 x 10 centimetros. Estes espaçamentos correspon

dem a uma população de 333 .200 plantas por hectare e 250 ,.000 

plantas por hectare. Foram plantadas três parcelas de cada 

tratamento com as dimensões de 16 x 10 metroso 

No 15º dia, apos a semeadura, realizou-se um

desbaste :para que os espaçamentos de 5 e 10 centimetros e.i.1.-

tre :plantas fossem rigorosamente obedecidos. 

O estágio de floração plena, :para as duas 

cultivares, observou-se no period.o de 3 a 10 de janeiro de 

19770 

4.4 - Equipamentos de Medida 

·
"' 

4.4.1 - Radiometro Beckman & Whitley 

Estes radiÔmetros são utilizados para a medi

da da radiação liquida gl�bal. são aparelhos idealizados por 

Gier-Th.uikle e construídos comercialmente pela firma Beckman 

& Whitley, que apresentam como elemento sensivel um.a termo

pilha formada por várias ju..i.1.çÕes de prata-constantan na par

te superficie receptora de radiação@ A placa receptora tem 

as suas duas faces enegrecidas e a equação que representa o 
, 

sistema e a seguinte: 
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onde, 

Gl
= incidência da f, uu.per 1c1.e superior do transistor. 

G 
2 

=

A 

irradiancia da superfície inferior do transistor<il 

K = constante de calibração do radiÔmetro. 

v = resposta em mV do , elemento se:nsivelo 

No aparelho utilizado a constante K apresentou um valor de 

8 8 
-l -2 -l 

,3 2 mV . cal • cm º min • 

. "' 

4.4.2 - P1ranometro Espectral Eppley 

, 

Este equipamento e um dos mais precisos pi:ra-

nÔmetros utilizados para medir a radiação solar global de 
-• 

A , 

onda curta. O piranometro usado e um modelo aperfeiçoado. O 

elerílento sens{vel é composto por 1.,una termopilha circular 

tendo mul ti"juntas com fios de cobre-constantan .. A termopi-

lha possui a vantagem de resistir a severa vibração mecânica 
/ , 

e mesmo a choques. O elemento sensivel e montado em um esto-

jo de metal cromado, protegido por um par de hemisférios 

concêntricos removi veis, polidas, de vidro t)tico Schott, sen

do que o interno é de vidro transparente WG7 e o exter:r.:.o de 

WG7 ou outros vidros que funcionam como filtros hemisféri

cos. O vidro WG7 é transparente a partir de 1mi comprimento 

de onda de 0,285 até 2,8/4 .. Os filtros mais comuns que 

podem ser adaptados ao piranÔmetro espectral e se1;:s respec

tivos cortes dos comprimentos de onda são: GG14 aproxiillada 

mente O, 500 f- i OGl - O, 5 30 JJ, 
1 

RG2 - O, 6 30P.e RG8 aproxima-
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damente O, 700 .f º Para medida da radiaçã.o u1 travioleta exis

tem cúpulas de quartzo. Algumas características deste ins

tr:miento se referem a sua sensibilidade que corresponde a 
-1 -2 -1 h 6,42 mVocal • cm • min e com �mia impedancia de 300 

ohms • .Apresenta um receptor circular com ár�a de 1 cm-2,re

vestido com verniz Ótico preto. Gom relação a tem:peratur.s., 

possui uma sensibilidade constante até mais ou menos 1% da 

:temperatura ambiente., O tempo de resposta deste piranÔmetro 

é de 1 segw1do. As leituras podem ser feitas através de dis

positivos potenciométricos, de preferência@ Este equipamento 

tem um suporte de bronze fundido, com um disco protetor es

malta.do :pintado de branco. É consti tuíao também por um dis

secador que pode ser periodicaJD.eüte manuseado o 

Para as medidas de radiação solar na região 

do infra-vermelho próximo (NIR), utilizou-se um filtro RG8� 

acoplado era. um :piranÔmetro espectral, com as mesmas caracte

rísticas do anterior, apresentando uma constante de calibra-
~ -1 -2 . -1 çao de 6,89 mV . cal • era. º min 41 

4.4.3 - PiranÔmetro Preto e Branco Ep:pley 

Este eg_uipaIL.ento é também. utilizado pa.ra 

dir a radiação global de onda curta. O modelo utilizado 

uma versão do pireliÔmetro Eppley de 10-50 junçÕes 1

me-

180º, 

originalmente inti-·oduzido por Kimball e Hobbs em 1923 º O 

elemento sensível é uma termopilha diferencial, forman.clo pa

res com cobre-constantan em que as junções se encontrar.1 aco

pladas à superficies receptoras preta e brancao Os piranÔme-
. ,  

tros utilizados tem constante de calibração igual a 2,48mV .. 



-1 -2 . -1 
• cal • cm • m1n

• A 

apresenta.LI uma impedanc 

71 iT ,,-1 -2 . ••l 
, , m" º ca..1.. • cm • min

de 300 ohms. Possuem um tempo 

resposta de 3 a 4 segundos. 

-2l-

e 

de 
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5. M:];TODOS

Nos estudos em que se :procura c1eterminar os 

fluxos de radiação solar g_ue interagem com as su:perf Íc ies 
~ 

vegetadas, :pode-se tomar pOl" base a expressao geral do balan 

ço de radiação na seguinte forma: 

onde, 

� = balanço 

Kf - balanço 

L* = balanço 

Q* = K* + L* 

K* = Kt - K+ 

L� = L+ - Lf 

de radiação 

de radiação 

de radiação 

global 

de onda 

de onda 

curta 

longa 

(1) 

(2) 

(3) 

K {, = fluxo de radiação global de onda curta ineidente 
,

sobre a su:perfj_cie estt1dada 

K t = fluxo de radiação glol;al de onda curta refletida 
, 

:pela superfície estudada 

L + = fluxo de radiação de onda longa emitido :pela at-
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mosf era L;,. ireção d.a superficie 

L t = fluxo de radiaça.o de onda longa e:rn.i tido pela 
, 

superficie estudada. 

5 .1 - :&ilanço de Radiaç20 G·lo 1Jal ( Q*) 

O balanço à.e radiação global (Q*) foi obtido 

por medida di1�eta com o radiÔmetro Bac1an.an & Wbi tley, insta

lado a 50 centimetros acima do dossel vegetal, estando a sua 

placa receptora de radiação em nivel. 

5 .2 - B-::1.lanço de Radiação de Onda Curta (K*) 

O balanço de radiação de onda curta foi esti

mado a partir da exJ?ressão (2) e para tanto necessitou-se de 

terminar Kt e K t " Para estas mediêas foram instalados 7 a 

50 c ent:imetros aciLla da cultura., dois piranÔm.etros E:pple;y

modelo 8-48A, um em l)osição normal e o outro com a sua su

perficie receptora de radiação voltada para baixoº 

5.3 - Balanço de Radiação de Onda Longa (L*) 

O balanço de radiação de onda longa foi esti

mado peJ.a diferença entre os valores medidos de Q* e estiras.-

dos de K*, assim: 

L* = Q* ... K* 
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5o4 - Rac1i0oção Futossi:nteticalllente Ativa (PR.AR t) Inci-

d.ente 

ativa inciaente sobre a cu1tura de soja foi obtida pela se-

guinte expressao: 

PHAR V = K t - KiGS

Os valores instantâneos de radiaçã,o solar g]--,2. 

ba.1 de onda curta (K t ) e da radiação infra-verLu.elho 

mo (NIR), foram medidos por piranômetros espectrai� 

, . :proxi-

Eppley, 

sendo um deles sem filtro e o outro com filtro RG8. Os ins

trumentos foram fixados sobr? um carrinho com rodas,_o qual 
' 

foi colocado sobre uma mesa, perfeitamente nivelada, a mes-
. . 

, 

ma altura da superfície da cultura. 

5.5 - Palanço de Radiaçao Fotoss::.ntetice.me1�.te .At.:Lva 

(PHAR
A
) Absorvida

Para estimar o balanço ele radiação fotossin

teticamente ativa (PF.i.Afü,.) considerou-se g_:u.e a radi2.ção re

fletida, correspondente ao espectro visivel, é J.0% da radj_a

çã.o fotossinteticam.ente ativa incidente (PRAR f ) , St=\gu.11-

do MONTEITH (1959): 

PHAR t = 10% do PHAR 

Como o termo PR.AR+ , 

e o resulta.do da d.iferen-

ça entre o fluxo de radiação global à.e ond.a curta refletido 
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(K t ) e o fluxo ele radiação refletido na região do infra-vi::;r 

melho próximo (KÂGS)' foi possível 1uantificar os valores de

KnA 

~ ·, pela equaçao: ·LG8 
V t = K t - PHJ>R t
.L'"RG8 

Para estimar a radiação fo tossinte·ticamente a

tiva absorvida pEila cultura de soja� determinou-se a radia

ção glol)al de onda curta absorvida pela cultura pela seguinte 

expressao: 

- K�
o 

A pare ela lle radiação a·l)sorvida na região do 

infra-vermelho próximo (NIR) foi estimada pela expressão a

ba,ixo: 

A K K
i 

G-RG8 = *RG8 - O-RG8

Os valores de KJ e KJ_RGS foram medidos no 

interior da cul t1.,u:•a, ao nível do solo, com :piranÔmetros fiem 

filtro e outro com filtro RG8, respectivamente. Os aparelhos

foram dispostos em :pontos fixos entre as lirü1as dos dois cul

tivares em est-udo. 

Com a disponibilidade dos dados de A. rv 
lr 

e 

.AG_RGS' os valores da r2.diaqão fotossinteticamente ativa

(PRAR l) absorvida :pela cul-tu.ra de soja foram deterrrünados pe-

la seguinte expressao: 
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5 .6 .1 - Co ef':1.c iente de Re:flexao da Radiação Global 

de Onda Curta (0,3 - 3,0 Y) 

Os valores dos coeficientes de reflexão, para 

esta faixa do espectro solar 1 fora:m obtidos pela seguinte ex-

:pressao: 

a = K t • K 't -l

Os va1ores de K 1 e K t forarrl medidos cc1J1 os 

:piranÔiu.etro s preto e branco E:pple;y )' mo d elo 8-48j\ :, usados ta:ri

bém p�ra determinar a radiação lÍq_uida de onda curtall 

506.2 - Coeficiente à.e Reflexão da Radiação Infra

vermelho P.cÓximo (O: 7 - 1;0 .F ) 

J?ara a determinação do coeficiente de :ceflexao 

na região do espectro da radiação infra-vermelho prÓxim.o,uti-
~

lizou-se a expressao: 

5. 7 - Radiação Trans:mi tida nela Cultura

Com os valores da radiaçao global medidos aci

ma da cultuxa e os de radiação global no interior da cul�Qra 1

ao nível do solo, determinou-se a rad.iação transmitida pela 
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·' . cultura em dois n1ve1s competiçãoº A radiação transmitida, 

em porcentagem, para a radiação global de onda curta e para a 

radiação infra-vermelho próximo (NIR) foi calculado com base 

nas equaçoes: 

onde, 

) T (K t I l. -1
)

• 
a G = 0 • K v x 100 

- t. , + -1 b) TIP - (KO_RG8 • �G8) x ioo

TG é a parcela de transmissão da radiação global de onda

curta e TIP compr�ende a transmissão da radiação infra-verme

lho próximo (NIR). 

Os valores de Kt foram obtidos medindo-se a ra

diação global de onda curta para baixo, ao nivel do solo, com 

piranômetro sem filtro e os valores de Ki_RGS quando naquelas

mesmas condições foi utilizado o f iltro RG8. 

Para que as medidas fossem melhor realizadas 

utilizou-se um carrinho,com rodas sobre o qual os intrurn.entos 

foram fixos e nive::j..ados. No interior da cultura, :_próximo 

superf{cie do solo, instalou-se um trilho permitindo que o

carrinho, com os aparelhos, fosse movimentado para o interior 
. . -

, 

da cultura, até o ponto de leitura desejado. 
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6. RESULT.ADOS OBTIDOS E DISCUSS]O

Como ficou demonstrado pela descrição dos 

métodos, foram realizadas determinações dos fluxos de radia

ção de onda curta Ki e Kt, considerando-se todo o espectro 

de emissão da radiação solar ao n{vel do solo e também todos 

os comprimentos de onda acima de 0 1 70,IJ,., pela utilização de 

um filtro RG8 • .Além das medidas de K t e K t pouco acima do 

dossel vegetativo foram observados os valores de Kt, sob a 

cobertura vegetal (no seu interior), nas mesmas condiçÕ es a-

dotadas para as determinações anteriores no que se refere 

utilização de filtros. 

Sendo assim, a partir das medidas diretas 

dos vários fluxos de radiação e faixas de comprimento de on

da, foram calculados os valores dos coeficientes de reflexão 

do balanço de radiação de onda curta e global, da radiaçao 
,

transmitida atraves do dossel vegetativo e dos fluxos de 

radiação fotossinteticamente ativa. 

6.1 - J3a.lanços de radiação 
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Os resultados do balanço de radiação global,de 

onda curta e de onda longa, encontram-se na tabela 1 e figura 

1, para a cv.ltivar Industrial, espaçamento 60 x 5 cm, na ta

bela 2 e figura 2 para a cultivar Industrial, espaçamento 40 

x 10 cm e na tabela 3 e figura 3 9 para a cultivar Hardee,espa 

çamento 40 x 10 cm. 

Nota-se que para os 3 dias de observação os 

resultados não diferiram, sendo poss{vel comparar as estimati 

vas de todos os fluxos de radiação que interessavam para as 

condições da pesquisa. 
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Tabela 1. Valores de radiação liquida global (Q*), radiação 
líquida de onda curta (K*) e radiação liauida de 
onda longa (L*) sobre a cultura de· soja, -cultivar 
Industrial, na densidade de população de 333.200 
plantas/hectare. nata: 09/02/77. 

Horas 
Radiação Liquida 

Global 

( 
-2 -1)cal.cm .min 

8 ;00 O, 20 
8:15 0,31 
8:30 0,29 
8:45 0,45 
9:00 0,49 
9:15 0,66 
9:30 0,68 
9:45 0,62 

10:00 0,62 
10:15 0,60 
10:30 0,94 
10:45 0,50 
11:00 o,8� 
11:15 0,96 
11:30 0,99 
11:45 0,98 
12:00 0,96 
12:15 0,99 
12:30 1,01 
12:45 1,07 
lJ:00 1,09 
13:15 1,01 
13:30 1,02 
13:45 0,99 
14:00 0,93 
14:15 0,75 
14:30 o,so 
14:45 0,78 
15!00 0,74 
15:15 0,70 
15:30 o,64 
15:45 0,58 
16:00 0,58 
16:15 0,49 
16:30 0,42 
16:45 0,34 
17:00 0,25 
17:15 0,18 

Radiação Liquida 
de onda curta 

( 
-2 -1)cal.cm .min 

0,30 
0,45 
0;43 
0,58 
0,62 
o,84 
0,91 
0,75 
0,78 
0,82 
l,14 
0,68 
1,07 
1,18 
1,22 
1,18 
1,18 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,14 
1-,11 
0,90 
1,0�1 
1,01 
0,93 
o,83 
0,7S 
0,71 
0,71. 
o,68 

0,57 
0,50 
0,37 
0,28 
0,25 

Radiação Liquida 
de onda longa 

( 
-2 -1)cal .cm .. min 

-0,10
-0,14
-0

1
14 

-0,13
-0,J..3
-0,18
-0,23
-0,J..3
-O ,J.6
-0,22
-0,20
-0,18
-0,23
-0,22
-0,23
-0,20
-0,22
-0,23
-0,21.
-0,J..5
-O,l3
-0,21.
-0,20
-0,16
-0,18
-0,25
-0,21
-0,23
-0,19
-O, 2.1
-0,15
-0,13
-0,13
-0,19
-0,15
-0,16
-0,12
-0,10
-0,10

2:.7..: 3.9_ ___ -- . ---9.! 15 _ -----------
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Tabela 2. Valores de r;; ação liquida global ( Q*), radiação 
l,Íquida de or curta (K*) e radiação liquida de 
onda longa (L�\·) sobre a cultura de soja, cultivar 
Industrial, na densidade de :população de 250.,000 
plantas/hectare. Data: 10/02/77• 

Horas 

8:00 
8:15 
8:30 
8: 45 
9:00 
9:15 
9:30 
9:45 

10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11:15 
11:30 
11:45 
12:00 
12:15 
12:30 
12:45 
13:00 
13:15 
13:30 
13::45 
14:00 
14:15 
14:30 
14:45 
15:00 
15:15 
15:30 

Radiação Liquida 
global 

( a1 -2 · -l) e- ., c,m .min 

0,29 
0,34 
0,42 
0,45 
0,52 
0,52 
0,52 
o, 54 
0,62 
0,74 
0,75 
0,80 
0,77 
0,82 
0,91 
0,74 
0,91 
0,80 
o,69 
o,88 
0,83 
0,72 
0,70 
0,74 
0,62 
0,68 
o,64 
0,55 
0,59 
0,46 
0,37 

Radiação Liquida 
de onda :curta 

(cal.cm.-2 .min-1) 

0,45 
0,4-8 
0,57 
0,60 
0,69 
0,69 
0,69 
0,73 
0,78 
0,92 
0,91 
1,00 
0,93 
1,01 
1,11 
0,90 
1,08 
0,90 
0,82 
1 08 

., 

1,01 
0,83 
0,82 
o,86 
o,84 
o,84 
0,80 
o,68 
0,56 
0,47 
o, 45 

Radiação Liqu.ida 
de onda longp. 

(cal ., cm-2 $min-1) 

-0,16
-0,14
-0,15
-0,15
-0,17
-0,17
-0,17
-0,19
-0,16
-0,18
-0,16
-0,20
-0,16
-0,19
-0,20
-0,16
-0,17
-0,10
-0,13
-0,20
-0,18
-0,14
-0,12
-0,1.2
-0,22
-0,16
-0,16
-0,13
-0,03
-0,01
-0,08
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Tabela 3. Valores de radiação liquida global (Q*), raiiação 
liquida de onda curta (K*) e radiação, liquida de 
onda longa (L*) sobre a cultura de soja, cultivar 
Hara.ee, na ·· densidade de :população de 250 ljOO) :plan
tas/hectare. Data: 12/02/77. 

Horas 

8:00 
8:30 
8:45 
9:00 
9:15 

10:00 
10:30 
10:45 
11:00 
11:30 
11:45 
12:00 
12:30 
12:45 
13:00 
13:15 
13:30 
13:45 
14:00 
14:30 
14:45 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 

Radiação Líquida 
Global 

( ., -2 . -1)c a.1. • cm .min 

0,33 
0,43 
o, 48 
0,53 
0,58 
o, 70 
o, 78 
o,88 
0,91 
0,95 
0,97 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 
1 01 
' 

1,05 
1,09 
0,93 
0,90 
o,83 
o, 73 
0,58 
0,48 
0,34 

Radiação Liquida 
de onda curta 

( . -2 . -1) cal .cm .min 

0,55 
o,64 
0,10 
o, 76 
0,80 
0,93 
1,00 
1,12 
1,19 
1,19 
1,19 
1�23 
1,23 
1,23 
1,23 
1,23 
1,22 
1,22 
1,22 
1,07 
1,15 
1,00 
0,93 
0,68 
0,62 
0,42 

Radiação Liquida 
de onda longa 

( 
-2 -1)cal<i>c111 .min 

-0,22
-0,21
-0,22
-0,23
-0,22
-0,23
-0,22
-0,24
-0,28
-0,24
-0,22
-0,24
-0�24
-O, 2�-
-0, 24
-O, 21�
-0,21
-0,17
-0,13
-0,14
-0,25
-0,17
-0,20
-0,10
-0,1!1-
-0,08
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FIG. 1 - Radiação Liquida Global ( - ), Radiação Liquida de 
onda curta (- - -) e Radiação Liquida de onda longa 
(-x-) sobre à cultura de soja cultivar Industrial 
em uma densidade de 333.200 Pl/ha. Dia 09/02/1977,. 
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FIG. 2 - Radiação LÍ:quida Global (--) e Radiação LiqDid.a de 
onda CUl"ta (---) e Radiação Liquida de onda longa, 
(-x-) sobre a cultura de soja, cultivar Ina.ustrial 
em' uma densidade de 250 o000 Pl/r..ao Dia 10/02/1977'" 
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FIG,. 3 - R�diação L{quida Global(-), Radiação L{quida de
onda curta(---) e Radiação Líquida de onda longa 
(-x-) sobre a cultura de soja, cultivar Hardee, em 
uma densidade de 2500000 Pl/ha .. Dia 12/02/1977 .. 
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6 .2 - Radia0ão fotossinteticru,iente ativa (PI-I4R) 

A tabela 4 e a figura 4 mostram os res-cüta
dos da parc9la da radiação global d.e onda cm:ta 0ue corres-

"" 

ponde à radiação fotossintetica:mente ativa (PF�R ) inciden 

te e a ·radiação absorvida (PI-IARA) :pe12 c-ul tura de soja, cul

tivar Industrial na densidade de popuJ.ação de 333 .200 pl/11.a., 

A figura 8 mostra que com o acréscimo da ra-

diação fotossi.nteticamente ativa (PHAR,i) incidente nota-

se um aumento na absorção dessa r�diação · (PHARA) pela cul

tura. Verifica-se aue esse aumento simultâneo o�orre até as 
,,. 

12:00 horas e a partir deste horário ocor;e um decréscimo 

simultâneo dos dois elementos co:::1.siderados. 

O valor médio diário da relação PHAR.�/PHAR ,

indica que da radiação fotossinteticamente ativa (PHÀR � )i_g 

cidente, 84,0% desta radiação foi absorvida pelas folhas 

das plantas de soja. Resultados similares foram obtidos por 
SINCL.AIR e LElv10N (1973) para uma cul t-ura de milho., 

.Analisando-se os dados da tabela 10 verifica

se que, em média, a ratliação fotossinteticamente ativa 
(PI-IARJ. ) incidente sobre a cultura de soja corresponde a 

45 1 6% da radiação solar global de onda cm"ta. Es-l:;ando a 

amplitu.de de variação ern. torno de 39 } 5 a 49,3% .. O valor 

médio encontrado, 45 ,6%, para as cona_içÕes de um. dia par-
" 

cialmente coberto com nuvens do genero cumulus, aproxima -
., b' ,:J :'O ........ MOON ( '"i9,1-0) e Me CREE r1g6 v

c:. ) ., se dos resu.Ltados o ·i:;.illos .::-' L ,..,_ . \ _ , 
SZEICZ (1974) e ::BRP!:T0N e roDD (1976). Como se observa, ne. 

revisão - de li teraturá, os valores encontrad.os por 
, . var:1.os 

pesquisadores revelam uma diferença muito pequena. Essa va-
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riação é atribuida a inclinação dos ra.ios solares bem como 

à duração do fotoperiodo diário e às condições de nebulosi

dadeo 
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�Ia bela 4 - Va1ores de rr • aç'ão to tal de on,�-ª cuTta (K � ) , in
fra-verrne]_ho próximo (KB.GS), radiação fotos.:7inte
tic2xac:,r e ativa (PHAR{ J J.nc.idente e radiaçao fc
toss:L.1 LGticeJD.ente ativ8 - al)sorvida (P.HAR.A )e as re-
lações PB.ARt /K+ e PF.J\RA/PHAR.Jt ,. ·· 
Ci.:G. tivar Industrial • .Densidade de PopU.:.1.a0ão de 
333 \,200 :pl/hs ... Dia 09/02/77 • 

HORAS K.J, RG8

8:00 0,71 0,33 
. 9:oo o,88 0

1
53 

9:15 1,12 o,63 
9:30 1,14 o,69 
9:45 0,97 0,52 

10:00 1,03 0,59 
10:15 1,09 0,58 
10:45 0,92 0,47 
11:00 1,48 o,85 
11:15 1,58 o,85 
11:30 1,60 0,91 
11:45 1,60 o,85 
12:00 1,60 o,89 
12:15 1,64 o,86 
12:30 1,64 0,91 
12:45 1,40 0,72 
13:00 1,69 0,94 
13:15 1,61 o,85 
13:30 1,63 0,91 
13:45 1,55 0,82 
14:00 1,48 0,82 
14:15 1.,20 o,63 
14:30 1,29 0,69 
14:45 1,26 o,66 
15:00 1,20 o,66 
15:15 1,12 0,60 
15:30 1,04 0,56 
15:45 0,98 0,50 
16�00 0,95 0,50 
16:15 0,75 0,41 
16:30 0,71 0,38 

- ·Relaç'ão PR.AR! /KJ. :

0,35 
0,35 
0�49 
0,45 
º$' 45 
0,44 
0,51 
O 45 ' 

o,63 
0,73 
o,69 
0,75 
0,71 
0,78 
0,73 
o,68 
0,75 
0,76 
0,72 
0,73 
o,66 
o,57 
0,60 
0,60 
0,54. 
0,52 
0 1,42 
0,48 
o, 45 
º�34 
0,33 

a) Média = 45,6%

Relação PH.AR .A/PR.AR J. = 

0 .. 28• 
O '.:l? 

� ..J•-

0, 42 
0,43 
0,42 
O

r 
4�l 

0,43 
0,33 
Ot53 
o,68 
0,66 
0,60 
0,58 
0,5Llr 
0,57 
0,60 
0,53 
0,61 
0,58 
0 17 55 
0,55 
0,42 
0,53 
0,53 
0,48 
0�44 
0,42 
0,40 
0,41 
0,28 
0,27 

Re1.ação 
PHAR /Kl

( cfo) 

49,3 
39,8 
43,8 
39�5 
4-6, 4
4-2, 7
4-6, 8
48,9 
42,6 
46,2 
43,l 
46,9 
44,4 
47,6 
44,5 
48,6 
44,4 
47,2 
44,2 
47,1 
44,6 
47,5 
1�6 1 5 
47,6 
45,0 
46,4 
46,2 
49,0 
47,4 
45 � 3 
L,.6 ,5 

0,80 
0,91 
o,86 
0,96 
0,93 
O t 9.3 
o,84 
0,73 
0,84. 
0,93 
Ü C) CO 

'J 

0,80 
0,8l 
o,69 
o, 78 
o,88 
0,71 
O ,,80
0,81 
º�75 
0,83 
0,74 
o,88 
o,87 
o,89 
o,85 
o,88 
0,83 
0,91 
0�82 
0,82 

b) .A:::n.:plitu.de de variação -
- 39:,5% - 49,3%
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FIG. 4 - Radiação Fotossinteticam.ente ativa incidente(-) 

,e absorvida (- - -) ;pela cultura de soja, cultivar 

Industrial. Data: 09/92/770 
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Os valores de coeficiente de reflexão da ra

diação total de onda curta encontram-se nas tabelas 5,6 e 7 

e figuras 5, 6 e 7. 

Para os coeficientes de reflexão da radiação 
, 

' 
~ 

infra-vermelho proximo, os resultados sao mostrados nas ta-

belas 8, 9 e 10 e figura 8. 

Analisando os dados das tabelas 5, 6 e 7, ve

rificou-se que, para a cultivar Industrial nos dois níveis 
~ , , 

de competiçao, o valor medio diario dos coeficientes de re-

flexão correspondeu a 22% em um.a densidade de população de 

333.200 pl/ha e 23% em um.a densidade de 250.000 pl/ha. Na 

cultivar Hardee o valor médio diário correspondeu a 20%,sen-
,

do menor do que na cultivar Industrial. Essa diferença e re-

lativamente pequena, mas pode ser explicada pelo fato da 

cultivar Hardee apresentar folhas de verde mais escuro, o 

que contribui para uma menor refletividade das folhas@ 

A amplitude de variação dos coeficientes de 

reflexão, durante o dia, para a cultivar Industrial, corres

ponde a 19-29% na menor densidade de população e de 20-25%na 

maior densidade e 17-24% na cultivar Hardee. Observa-se tam

bém que os valores dos coeficientes de reflexão foram maio

res na parte da manhã e da tarde que os valores do meio dia. 

A variação diurna dos coeficientes de reflexão também foi 

observado por MONTEITH (1959) e 13LAD e BAKER (1972) que atri. 

buem esse aumento à reflexão mÚltipla quando o ângulo de 

elevagão solar é b�ixo. Entretanto, KUHN e SUOMI-· (1958), ci

tados por KALM.A e BADHAM (1971) e SANTOS (1957)� -utilizando 
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refletores parobÓlicos e HART e ROSENBERG (1958), utiliza.i.�do 

piranômetros invertidos, com proteção cilfudrica, observaram 

quase que nenhuma variação nos valores de coeficiente de re

flexão. 

Observa-se nas tabelas 8, 9 e 10 que os coe

ficientes de reflexão da radiação infra-vermelho próximo fo-

ram, na cultivar In�ustria1 7 34% e 35% e na cultivar Hardee, 

29%. Não houve uma grande diferença entre ambas mas a ampli

tude de variação dos coeficientes, durante o dia, foi signi

ficativamente maior do que os coeficientes de reflexã.o da 

radiação total de onda curta • 

.Analisando-se simultaneamente os valores dos 

coeficientes de reflexão da radiação solar global e do infra� 

-vermelho prpximo, observa-se que nas duas cultivares os coe-
~ , 

ficientes sao maiores na faixa do infra-vermelho proximo 9 e-

videnciando que a refletividade das folhas varia com a fai

xa de comprimento de onda conhecidao 

A influência da inclinação dos raios solares 

sobre os valores dos coeficiehtes de reflexão foi apreciável 

durante o dia pois os resultados revelam que ocorreu um au

mento dos coeficientes com o acréscimo do ângulo zenital pa

ra as faixas do espectro de radiação solar que forB.Lu estuda

das. 
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Tabela 5 - Valores de cc,, :'.:í.ciente de reflexão de uma cul tu:ra

Horas 

8:00 
8:15 
8:30 
8:45 
9:00 
9:15 
9:30 
9:45 

10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11:15 
11:30 
11:45 
12:00 
12:15 
12:30 
12:45 

de soja, cu1 l;ivar Industrial;1 com urna densidade

de populB.ção de 333.200 :plantas/hectareº
Tiia: 09/02/1977. 

7alores de Valores de 
coeficiente Horas Coeficiente 
de reflexão 

f reflexão de 

0,29 13:00 0,21 
0,22 13·:15 0,21 
0,22 13:30 0

? 21 
0,26 13:45 0,22 
0,28 14:00 0,22 
0,24 14:15 0,21 
0,19 14:30 0,19 
0,24 14:45 0,19 

0,24 15:00 0
1
21 

0,23 15:15 0,22 
0,22 15:30 0,23 
0,20 15:45 0,25 
0,24 16:00 0

;:
25 

0,22 16:15 0,23 
0,21 16:30 0,26 
0�22 16:45 0,24 
0,22 17:00 0 $27 
0,21 17:15 O ,26 
O ')1 

? {_ 17:30 0,24 
0,21 

Média 0,22 

Am:pli tude 

de 

variaçao 

0,19 - 0,29 
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Tabela 6 - Valores de coeficiente de reflexão de un:a cultura

de soja cultivar LLdustrial, com uma densidade

de popu..7..açã.o de 250.000 plantas/hectare.

Horas 

8:00 
8:15 
8:30 
8:45 
9:00 
9:15 
9:30 
9:45 

10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11::15 
11:30 
11:45 

, . Media 

.Amplitude 

de 

variaçao 

Dia: 10 de fevereiro de 1977. 

Valores de 
coeficiente 
de reflexão 

0,22 
0,25
0,23 
0,25 
0,24 
0,22 
0,22 
0,22 
0,24 
0,23 
0,24 
0,22 
0,23 
0,22 
0,21 
0,24 

0,23 

0,20 - 0,25 

Horas 

12:00 
12:15 
12:30 
12:45 
13:00 
13:15 
13:30 
13:45 
14:00 
14:15 
14:30 
14:45 
15:00 
15:15 
15:30 

Valores d.e 
coeficiente 
de reflexão 

0�21 
O ;l 24-
0�25 
0,21 
0,22 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,24 
0,23 
0,24 
0,20 
0 9 22 
,O ,22 
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Tabela 7 - Valores de coeficiente de reflexão de uma cultu:ra 
de soja, cultivar Hardee, com uma densidade de :PQ 
pulação de 250 ,. 000 plantas/hectare. 

Dia: 12 de fevereiro de 1977. 

Valores de 
Horas coeficiente 

de reflexão 

8:00 0�20 
O :JO 0,20 
8: 45 0,20 
9:00 0

?
20 

9:15 0,20 
10:00 0,21 
10::30 0,19 
10:45 0,18 
11:00 0,17 
11:30 0,19 
11:45 0,19 
12:00 0,19 

Média 0,20 

.Amplitude 

de 0,17 - 0,24 

variaçao 

Horas 

12:: 30 
12:: 45 
13:00 
13::15 
13:30 
13::45 
14:00 
14:30 
14:45 
15:00 
15: 30 
16:00 
16:30 
17:00 

Va1ores de 
coeficiente 
de reflexão 

O,l9 
0�19 
o ,J.9
0,19 
0,19 
0,21 
0,24 
0�23 
0,17 
0,22 
0,21 
0�23 
0,21 
0,22 
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FIGº 5 - Radiação solar global de onda curta, Radiação re
fletida e coeficientes de reflexão de urna cultu
ra de soja, cultivar Industrial, ntuna densidade 
de popu1ação de 3330200 pl/ba. nata 09/02/77. 
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soja, cultivar Industrial, numa densidade de poprua
ção de 2500000 pl/ha. :Em 10 de fevereiro qe 19770 
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Tabela 8 - Valores de coePieientes de reflexao na região elo 
espectro de râfi1ação infra-vei"ID.elho próximo em 
um.a cul t-u..ra da ,,o ja, cu.l tivar Industrial,com den
sidade de poj];LLLação de 333e200 plantas/ha,.. 

Dia: 09 de fevereiro de 1977 

Valores de 
Horas coeficientes 

de reflexão 

8:00 0,43 
8::15 0,43 
8:30 0,32 
8:45 o, 40 
9:00 0,40 
9:15 0,33 
9:30 0,25 
9:45 0,38 

10:00 0',34 
10:15 o, 33 
10:30 0,34 
10:45 0,26 
11:00 0,31 
lJ.:15 0,29 
11:30 0,27 
11:45 0,29 
12:00 0,29 
12:15 0,29 
12:30 0,27 
12:45 0,32 

Valor médio = 0,34 

.Amplitude 

de = 0,25 - 0,48 

variaçao 

Horas 

13:00 
13:15 
13:30 
13:45 
14:00 
14:15 
14:30 
lL�: 11-5 
15:00 
15:15 
15:30 
15: 45 
16:00 
16:15 
16:30 
16: 45 
17:00 
17:15 
17:30 
17: 45 

Valores de 
coeficientes 
de reflexão 

0,27 
0,29 
0,27 
0,30 
0,32 
0,30 
0,26 
0,27 
0,29 
0�32 
0,36 
o, 40 
0,40 
0,39 
0 LL3 ' ' 

0,45 
0,48 
0,44 
0,44 
0,38 
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Tabela 9 - Valores de coeficientes de reflexão na região do 
espectro de l"adiação in�fra-ve:rr..J.elho prÓxim.o em 
urna cultura de soja, cultivar L1dustrial, com 
densidade de população de 250 @000 :plantas/:he.e 

Dia: 10 de fevereiro de 1977. 

Valores de 
Horas coeficientes 

de reflexa.o 

8:00 o, 35 
8:15 0,35 
8:30 0,35 
8:45 O, 36 
9:00 0,36 
9:15 0,33 
9:30 0,33 
9:45 0,30 

10:00 0,31 
10:15 0,33 
10:30 0,,35 
10:45 0,31 
11:00 0,34 
11:15 º�31 
11:.30 0,31 

. , . 
Valor medio = 0,35 

1\illpli tude 

de = O, 29 - O, 4·1 

variaçao 

Horas 

11 :4-5 
12:00 
12:15 
12:30 
12:45 
13:00 
13:15 
13:30 
13:45 
14:00 
14:J.5 
14:30 
14:45 
15:00 
15:15 
15:30 

Valores de 
co ef ic ien tes 
de reflexão 

0,35 
0,31 
O, 34 

0,33 
0,29 
0.33 , 
O �7

,5. 

o, 4-0 

0,37 
0,39 
0,34 
0,35 
0,39 
º�38 
0,36 
0,41 



Tabela 10 - Valores d.e coef(cientes de reflexão na :região de 
espectro d.e 1ro1.d 10.ção infra-vermelho próximo em 
um.a cultura d��oja, cultivar P.,ardee 9 com densi
dade de população de 2500000 plantas/tiao 

Dia: 12 de fevereiro de 1977e 

Horas 

8:00 
8:30 
8: 4-5 
9:00 
9:15 

10:00 
10:30 
10:45 
11:00 
11:30 
11:45 
12:00 
12:30 
12:45 

Valores de 
coeficientes 
d.e reflexão 

0,37 
º�36 
o ? 30 
0,29 
0,29 
0,31 
0,30 
0,21 
0,23 
0,26 
0,25 
0,21 
0,21 
0,21 

Valor médio = 0,29 

Amplitude 

de = 0,21 - 0,40 

variaçao 

Horas 

13:00 
13: �l5 
13:30 
13:45 
14:00 
14:30 
14:45 
15:00 
15:30 
]_6 :00 
16:30 
17:00 

Valores de 
coeficientes 
de reflexão 

0
::i

2l 
o, 2:1 
0,25 
0,30 

0,28 
º�32 
0,24 
º�33 
0,30 
0 !7 40 
0,37 
0,40 
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FIG. 8 - Coeficientes de reflexão ns .. região do espectro eia 
radiação infra-vermelho próximo em v.ma cultura de 
soja nas cultivares Ha.rdee (--) Industrial, com 
2500000 Pl/ha, (- - -) e Industrial com 333.200 
Pl/ha (-x-x) • 
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6. 4 - Radiação tr, :_ tida pela cul tu:ra 

Os resul- s da radiação transmitida pela cul 

tura de soJa encontram--se na tabela 11 e fig11.J:'as 9 1 10 e 
, 

Na epoca em q_ue fora.iu feitas as medidas da r§ 

diação transmitida, a soja encontrava-se na fase de fYQtifiC§ 

ção cobrindo totalmente o solo,:. 

Na cultivar Industrial,os reffaltados revelam. 

q_ue os valores médios da radiação global tra:r1sm.i tida TG,varia

ram entre 7,4% e 6,1% nas densidades de população de 333a200 

pl/ha e 250.000 pl/ha,respectivamente.J?ara essas mesmas c1en

sidades de :população ,a radiação ir:d'ra-vermelho :prÓxin10 trans-� 

mi tida, TIJ?' apresentou uma variação e:0-tre 14, 7% e 12, 5%" Isto

mostra qtie 1 apesar de uma maior densidade de :po:p"Lüação ,não ho,:s 

ve uma diferença mui to grande :.1.a parcela de radiação transm.i..::. 

tida na cultivar Industrialc.Comparando-se or:i daaos entre as 

cultivares Industrial e Hardee ol)serva-se questanto para a ra 

diação global de onda curta como :para a regiãc do ir.i.:fra-ver:rne 

lho :próximo ,os valores d� radiação transrni tida Sá.O mais ele-

vados na cultivar F.ardee� 

Os resulte.dos mostram q_ne o coeficiente de 

transmissão da radiaçã.o global de onda curta(TG) é inferio:r a

da radiação infra-vermelho :prÓxim.o(T1J?)no interior da cultura;

o q_ue foi tar..1bém verificado por YOClfüI et alii (1964) e ALLEN
·?.,, 

; -

e BROWN(J.965) ,.,.A relação TG/T1p 9 nos dois niveis- lie cÔ10.petição �
-4-.... 1 d d.: ~ . ..r. '11 

, • , mos ,,.ca q_ue a :parce a a ra iaçao in.::ra--verme..,__-'-1.0 :proxJ.E.o w:'aY.\ê, 

mi tida é 50% maior do q_ue a radiaçB,o global de onda curta@I;;s..: 

te fato é em :parte exp'.licável, tendo em vista que ocorre ma::..or 

absorção na faixa verde e azul do espectro da radiação sola::c 

do que na região do infra-ve:cmelho prÓxii.ü.o (NIR) e devido à re 

flexão mÚltipla causada pelas folhas na regiãÓ do NIR@ 
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Tabela 11 - Valores de rafüa�� transmitida,, eip percentagem, 
para o espectro f@:tô\l (TG) e na região do infra
vermelho próximo ' �P)nas cu2--ti vares: Industri
al com densidade ue populaça.o 333 .. 200 pl/ha 
9/2/77 - (1) 

HORAS 

8:00 
8:15 
8:30 
8:45 
9:00 
9:15 
9:30 
9:45 

10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11:15 
11:30 
11:45 
12:00 
12:15 
12:30 
12:45 
13:00 
13:15 
13:30 
13:45 
14:00 
14:15 
14:30 
14:45 
15:00 
15:15 
15:30 
15:45 
16:00 
16:15 
16:30 
16:45 
17:00 
17:15 

Industrial com densidade de população 250.000 
pl/ba - 10/2/77 - (2) 
Ha:rdee com densidade de população 250.000 pl/ha 
12/2/77 - (3) 

RELAÇÃO DE TR.ANSl'USS].O 

ESPECTRO TOTAL ESPECTRO INFRA-VER:.vlF.LRO 

(1) (2) (3) (l) (2) (3)
- -

4 3 14
6 2 11 13 
6 4 1 

6 15 6 12 
5 4 7 11 13 10 

7 4 7 18 6 13 
7 4 8 12 13 11 
7 5 16 8 
8 5 15 13 
8 4 8 16 10 15 
8 6 16 16 
8 6 8 12 12 
7 6 l <_, 13 15 17 
9 6 8 20 12 14 
9 7 28
9 8 8 28 15 18 
9 6 8 19 17 32 

8 8 18 13 11 
12 9 15 16 

9 8 17 11 38 
10 9 8 18 16 14 

8 8 8 15 14 27 
9 7 8 16 15 17 
9 9 9 17 11 19 

10 7 11 15 15 17 
9 7 8 15 10 17 
9 7 11 12 18 16 
7 18
8 5 10 14 13 17 
8 5 10 17 9 16 
9 13 16 
6 9 9 11 12 17 
6 12
7 10 12 116 
6 
4 12
7 8 5 15 
3 9 

2 4 
-

17,1 
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FIGº 9 - Radiação transmitida para o espectro total(-) 
e na região a.o infra-vermelho (- - -) na cu.lti
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' 
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FIG., 10 - Radiação transmitida para o espectro total(--) 
e na região do infra-vermelho ( .... - -) na culti
var I-fardee com densidade de população de 
250o00Q plantas/hectare. Data: 12/02/19770 
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FIGº ll - Radiação transmitida para o espectro total(--) 
e na região do infra-vermelho (----) na cultivar 
Industrial com densidade de população de 333.200 
Plantas/hectare. Data: 9,/02/1977. 



7 0 CONCLUSDES 

.As conclusÕ es consid,9radas principais 

ser assim. resumidas: 

l) Os coeficientes de reflexão da 
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podem 

c1.u tivar 

Industrial nao apresentaram diferenças �uando se considerou 

a densidade de população. O coeficiente de reflexão 

determinado foi de 0,22; 

, . medio 

2) .A cultivar Hardee apresentou u.� valor de 

coeficiente de reflexão inferior ao da cultivar IndustrialGO 

coeficiente de reflexão médio determinado foi de 0,20, com 

uma amplit7lde de variação entre 0 9 17 e 0 9 24; 

3) Os valores de coeficientes de reflexão,

auar:tdo considerados os comprimentos de onda superiores a
,. 

o, 7 /A , mostraram ser diferentes nas duas densidades de 
,

. 
plantio e tambem entre cultivares; 

4) .A radiação PH.AR absorvida pelo dossel ve-

getativo foi:; 84,0% da radiação fotossinteticamente ativa 



incidente, e esta corresponde a apenas 45,6% da radiação 

solar global a.e onda curta; 

5) Os valores médios da radiaçao global tran_§

mitida, TG, no a.ossel vegetativo da cultivar L�dustrial, va

riavam de 7';4% a 6,1% e:m. função das densidades de população; 

6) Os valores médios a.e radiação inf'ra-verme

lho próximo transmitida (TIP), na cultivar Industrial, apre

sentaram um.a variação entre'Í4,7% e 12,5% 

7) .A cu.ltivar Hardee apresentou valores maio

res tanto para mG como para Trp•
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SúlVIM.ARY 

The studies vrere carried out aiming at to 

know the radia tion balance in f i elds grovm. to 

(Glycine � (li.) Merrill, considering two 

Industrial and Hardee. 

soybeans 

cul tivars: 

Research was conducted in the experi:m.ental 

area of the Department of Physics and Meteorology of 

ES.ALQ-USP, in the municipality of Piracicaba (SP), latitude 

22242'30,9" South and longitude 47Q38tOO,O" West, altitude 

576 meters, in soil type Terra Roxa Estruturada, series Luiz 

de Queiroz (.Alfisol) according to 

(RANZ.ANI et .. alii� 1966). 

seventh a:pproximation 

The radiation balances were realized when. 

crop reached its Il1'1Ximum. stage of development. Two bands of 

wave length were considered in the measu.-res, one from O ,.3 to 

. 3 .o /< and the o ther from O. 7 to 3,,. O /1- , u tilizing s:pec tral 

pyranometers Ep�ley with filters WG-7 and RG-8. 

The following ca,.i.'1. be oi ted as main 

conclusions: 

:1) The reflection coefficients of cultivar 

Industrial showed no differences when densi ty of popu.J.ation 

was considered. The average reflection coefficient determ.ined 

was of O .22; 

2) The reflection coefficients value showed

by cultivar H.ardee was lower than the one 

Industrial. The average reflection coeficients 

of cultiva:r 

deter:mined 

was of 0,20, with an amplitude of variation between 0,17 and 

0,24; 
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3) When vn1.ve lengtb.s su:perioI' to O, 7 r,- were

considered, the reflection coefficients values showed to be 

different in both seed rates and also between cultivars; 

4) The PHAR radiation absorbed by the

vegetative dossal was 84,0% of radiation :photosyr1thetically 

active incident, and this corresponds to only 45.6% of the 

global solar radiation of short wave; 

5) The average values of the global radiatic.n

transmitted; TG, in the vegetative dossal of cultiva.r Indus

trial 1 varied from 7,4% to 6,1% de:pending os der.sities of 

:po :puJ.a tion; 

6) The average values of the near infr2:.-red

radiation transmitted (T1p), in cultivar Industrial, showed

a variation between 14;7% �nd 12,5%; 

7) The cultivar Hardee showed bigher values

for both TG and Trp•
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.A PÊ N DICE 

Valores instantâneos de radiação infra-vermelho próximo 
incidente e ref'letida em uma cultura de soja 

Industrial Industrial Hardee 
332.200 :pl/ha .• 250 ·ººº p1/ha. 250 .. 000 ·pl/ha. 

--· 

�G8 qG8 1StG8 K:itG8 
K'-\b RG8 �G8 

0,14 0,06 0,31 0,11 0,27 0,10 
0,28 0,12 0,37 0,13 
0,31 0,10 0,40 0,14 0,33 0,12 
º�42 0,17 0,47 0,17 o, 46 0,14 
0,53 0,21 0,50 0,18 0,52 0 7 15 
o,63 0,21 o' 1.).8 0,16 0,55 0,16 
o,69 0,17 0,48 0,16 
0,52 0,20 0,53 0,16 
o,r9 0,20 º�59 0,18 0,62 0,19 
0,58 0,19 0,70 0,23 
0,59 0,20 o,66 0,23 o,63 0,19 
0,47 0,12 0,71 0,2:::'. o, 70 0,19 
o,85 0,26 o,64 0,22 0,77 0,18 
o,85 0,25 0,74 0,?.3 
0,91 0,25 0,72 0,22 0,82 0,21 
o,85 0,25 0,66 0,23 0,83 0,21 

o,89 0,25 0,72 0,22 0,82 0,17 
o,86 0,25 o,67 0,23 
0,91 0,25 0,70 0,23 0 1 b2 0,17 
0,72 0,23 0,79 0,23 0,78 0,16 
0,94 0,25 o,66 0,22 0,82 0,17 
o,85 0

1
25 0,63 0,23 0,82 0,17 

0,91 0,25 0,58 0,23 0�83 0,21 
0,82 0,25 C\63 0,23 c,83 0,25 
0,82 0,26 0,59 0,23 o,89 0,25 
o,63 0,19 0,62 0,21 
0,69 0,18 0,69 0,24 0,78 0,25 
0,66 0,18 0,46 0,18 0,72 0,17 
o,66 0,19 0,55 0,21 o,67 0,22 
0,60 0,19 0,70 0,25 
0,56 0,20 0,27 0,11 o,64 01 l9 
0,50 0,20 
O 1 r-50 0,20 0,40 0,16 
0,41 0,16 
0

1
38 0,17 0 ,. 35 0,13 

0,30 0,13 
0,25 c,12 0,25 0,10 

0,18 0,08 
O,J.6 0,07 
0,08 0,03 
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.A P Ê N D I C E 

VaJ.ores instantâneof:J <'le radiação solar global de onda 
curta incidente e reflet:via em uma cul tu.ra d.e so j:=i.. 

Industrial Industrial Hardee 
HORAS 333 .200 pl/ba. 250.000 _pl/ha. 250.000 pl/h"J.o 

KJ Kt K� Kt K.a. Kt 
1 

8·:00 0,42 0,12 0,58 0,13 o,69 0,14 
8:.15 0,58 0,13 " C:. !J 0,16 \.) f ,) ,-

8:30 0,55 
l 

O,l? C i 75 O i 17 0,80 0,16 
8:45 0,78 0,20 0,80 0,20 o,87 0,17 
9:00 o,86 1 0,24 0,91. 0,22 Or95 0,19 
9:15 ;..,lo 

1 
0,26 o�ss e��º 1,00 0,20 

9:30 
1 

1,1.3 0,22 0.89 0,20 
' 

9:45 0,99 0,24. C�93 0,20 

10:00 1 1,02 0,24 1�02 (): 24- 1,17 0,24 
10:15 

1 
1,06 0,24 1

1
?0 0,28 

10:30 1,47 0,33 1,19 0,28 1j24 0 1 24 
10: ,i5 0,85 o ,�1_7 1,28 0,28 J ,36 0,24 
11:00 1,40 0,33 lo2l 0,28 1�43 0,24 
11:15 1151 0,33 1,;29 O j 28 
11:30 J.., 54 0,32 1, 4-0 0,29 1,47 0,28 
J 1.: 45 1,51 0,33 1,18 r, ,,o 1,,n 0,128 

1
, 1 ' c..U 

12:00 1 r::1 0,33 l,36 0,28 1,47 0,28 '_,,.1 . 

12:15 1,54 0,32 l,J8 o.?8 

12;30 1,54 0
?
32 1,10 0;25 li 1.-7 0,28 

12:45 1
7 54 ! 0d2 l,36 0,28 J., .-1- 7 0,28 

13:00 1,54 0,32 1,29 0 9 28 1�47 0,28 
13:15 1�54 0,32 1,14 0,28 1,47 0,28 
13:30 1 r.;4 '., . 0,32 1,10 0,28 1,50 0,28 
13:4.5 1,47 0,33 1, 14- 0,28 1,54 º�32 
14:00 1�43 0,32 "='-: ��-2 0�28 1,61 8959 

14:J-5 1,,'.1-4 0,24 1 1,10 0,26 
1 

'i.4-:30 1., 25 0,24 1 ·1.?04. 0,2,i 1,39 0d2 
14:45 l,25 0,24 1 ü,E9 0,21 1,39 0,24 
15:00 'L,18 0,25 1 e,, '70 0,14 1,28 0,28 
15:15 :t,:!.O 

l 
0,24 1 0 1 60 o ,J.3

15:30 1,03 O,cA ' O t 53 0:13 1,17 0,24 
15:45 (} -� 9:; 1 n,24 1 

16:00 0�95 ' 0,2t 1 o, 88 0,20 
16:15 o,88 0,20 
16:30 0 ') 77 0,20 

1 
o, 78 0 1 16 

16:45 O;f;6 0,16 
17�00 0,51. 0,14 1 0,54 0,12 
17:15 0,38 0,10 
17:30 0,33 0,08 
17:45 0,22 0,04 


