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OI.5TRISU,ICAO ESPECTRAL OOS FLUXOS GLOSAL,OIRECIONAL E OIFUSO 01'1
RAOIACAO SOLAR 'EM OIAS OE CEU CLARO EM TUCURUI (PA)-junho de 1984.
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O comportamento e~pectral das c~onente~ global, direclonal
(direta numa superfície normal a incid.nci-a) e dlfusa da radiação solar
e' anali!.ado a partir de medic;:õe~ de banda larga (filtros Schott 10137,
OGl, RG2 e RG8) com piran~metros (PSP) e pireliometro (NIP), para dias
com ausência de nebulosidade. Os dados ( ciclos completos de valores
Instantaneos a cada I~ minutos) foram coletados em Junho de 1984, na
área da UHE. TUCURUI, antes do início do enchimento do reservatório
artificial em sua primeira etapa (ocorrido em setembro/84).

É feita uma analise dos erros envolvido~ nas medicoes dos
fluxos global e direclonal. e de suaS conse.uincias no calculo do fluxo
difusol estas Incerteras variam com o intervalo espectral e com a
condic;:ao atmosférica, já que depe·ndem da correlallão entre dados obtidos
a partir .de pares de f.!Itro~ (cálculo de dlferenllas). No!> Intervalo!>
'A' (290 a ~30 nrn ) e 'C' (630 a 69~ nm) o fluxo d Ifuso (pouco Intenso)
e sua Incerteza possuem a mesma ~gnitud •.

A distribuição espectral das 3 componentes varia ao longo do
dia. em razio dos processos físicos envolvidos, analisados a partir das
determinac;:ões Pirelio~trlcas; o Intervalo 'S" (530 a 630 nm)
corresponde a quase totalidade do fluxo difuso "víSlvel".

A tabela abaixo é construida a partir de dados referentes a
instantes do dia com distância zenital solar Inferior a 45 graus
(respectivamente media. desvlo-padrao).

FLUXO A/TOTAL
GLOBAL <21" I) X
OlRECIONAL (23~I)X
OIFUSO

S/TOTAL
(21"'I)X
<17*I)X
<54$6)X

C/TOTAL
(9*I)X
<10*1)%

VIS/TOTAL
(~1"1)%
<50± 1)%
<59~6)%

IV/TOTAL
<51*1>%
<~2" 1)%
(43±6)%

<VISI 290 a 695 nm; IVI 695 a 2600 nm; TOTAL: 290 a 280e nm)
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