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.i.

UM MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA ALTURA PA CAMADA DE INVERSÃO

TÉRMICA E DA PROFUNDIDADE DA CAMADA DE MISTURA EFETIVA

DOMINGOS NICOLLI - CAEEB/CNEN*

R E S U M O

Â medida que o progresso industrial do Brasil â

vança, a qualidade do ar urbano piora. Ha necessidade urgente de

estudos de Climatologia da Difusão Atmosférica no pais, a partir

dos dados meteorológicos que já existem. 0 parâmetro altura da

camada de inversão térmica afeta a difusão de poluentes, na cama

da limite planetária, e deve ser considerado em climatologiajFaz-

se uma revisão dos conceitos de camada limite planetária ou camada

limite turbulenta, do ponto de vista meteorológico. Alguns aspec

tos dos modelos de parametrizaçao da profundidade da camada de

mistura turbulenta são também discutidos assim como os métodos £

sados para estimar as alturas da inversão térmica pela manha e ã

tarde., Por diversas razoes,indica-se que e necessário o desenvo_l

vimento de métodos de cálculos da altura da camada de inversão

adaptados ãs condições brasileiras, [ A hipótese da adiabãtica se_

ca na camada de mistura é aceita, isto é, o vapor de água e o ma

terial suspenso no ar misturam-se homogeneamente abaixo da camada

de inversão ou na camada de mistura efetiva7| A profundidade me

dia máxima da camada de mistura efetiva é determinada, no diagra

* Meteorologista da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasi-
leiras - Rio de Janeiro - RJ— prestando serviço ã
Comissão Nacional de Energia Nuclear.



ma adisbãt Uo, ao levantar-se usna adiabática seca, a partir da

temperatura máxima, observada na superfície ate sua intersecçao

com o perfil de temperatura da sondagem Jas 1200 COT. Pela roa

nhã, a profundiade da camada de mistura é estimada pelo levanta

mento de uma adiabática seca, a partir da temperatura observada

ã superfície, ãs 1200 GMT. Se a intersecção se der abaixo dos

850 mb, exlendc-se uma reta ligando a temperatura mínima observa,

da na superfície, com o ponto de intersecção da sondagem com o

nível dos 850 mb. 0 encontro dessa reta com a adiabática das.

1200 GMT determina o topo da camada de mistura./ No Rio de Jane^

ro a altura media de mistura está em torno oe 500 m pela manha

e 1000 m de tarde. Km São Paulo o valor médio de manhã é 400 tu

e 1300 m de tarde.~7



A METHOD FOK ESTIMATE OF THE HEIGHT OF TEMPERATURE INVERSION

LAYER AND THE EFFECTIVE MIXING DEPHT

A B S T R A C T

In the.'same measure as brazilian industrialization

develops the urban air quality worsens. There is a pressing need

for studies of the Atmospheric Diffusion Climatology over Brazil

starting from the available meteorological data. The parameter

height of temperature inversion layer here is taken into account

as it affects air pollution dispersion in the planetary boundary

layer (PBL). I A review of the concept PEL or turbulent boundary

layer is made as it is understood in meteorology. Some features

of the PBL parameterization are also discussed, as well as the

methods used to estimate the temperature inversion heights during

morning and afternoon hours'^ It is shown that several reasons

make j/t necessary to develop a method for estiraates of temperature

inversion height appropriate to brazilian conditions. <~̂ rhe study

bases on the assumption of the dry adiabatic lapse rate in the

mixing layer that is, water vapor and airborne material are

supposed to be homogeneously mixed below the inversion layer or

in the effective mixing depthTV The mean maximum mixing depth-

is estimated by-extending a dry adiabat from the maximum

surface temperature to its intersection with the 1200 GMT

observed temperature profile. The morning mixing height is

calculated as the height above ground at which the dry

adiabatic extension of the 1200 GMT observed surface

temperature intersects the vertical temperature profile observed

at 1200 GMT; if that intersection occurs below the level 850 mb,

the morning mixing height must be estimated by extending a

straight line from the morning minimum surface temperature to



the intersection of the 1200 GMT observed temperature profile with

the/pressure^ level of 850 mb. The crossing point of that straight

line with/the 1200 CMT dry adiabat establishes the top of the

morning mixing layer.J The mean mixing heights over Rio de Janeiro

are respectively about 500 m and 1000 in at morning and afternoon

hours. For São Paulo these values are respectively 400 m and

1300 m at morning and afternoon hours, i
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ÍIM MÉTODO l'AKA »KTOMINAÇÃO DA ALTBKA »A CAHADA ])!; INVERSÃO TËR-

M1CA !•: DA PROFUNDIDADE DA CAMADA DE MISTURA EFETIVA.

.1.

1) INTRODUÇÃO

Os rejeitos produzidos pela nossa civilização devem

ser postos fora. Os reccptáculos para esse lixo são as mas

sas de terra, de água e de ar do planeta. Os refugos libera

dos na atmosfera consistem de partículas e gases cujos tempos

de residência misturados ao ar podem ser curtos (horas ou mi_

nutos) e longos (anos ou tneses) . No Brasil, a qualidade do

ar, nos grandes centros urbanos, vem piorando, de dia para

dia, sem contudo, ate agora, ter motivado os climatologistas

nacionais para o estudo da climatologia da difusão àtmosfcrjL

ca. Na verdade, em termos de climatologia de ar superior o

Brasil ainda pode ser considerado imenso continente desconhe

cido. Talvez seja essa a razão porque se conhece tão pouco

de climatologia da difusão da atir.osfera. Para todo o país,

incluídas as ilhas oceânicas, temos pouco mais de uma dezena

de estações de radiossondagera que lançam uma sonda por dia e,

muitas delas, por razoes diversas, funcionam esporadicamente.

Uma das causas prováveis da operação pouco frequente de algju

mas estações de ar superior i sua localização fora de termi

nais aéreos de importância, uma vez que o uso dos dados de

sondagem tem visado quase que somente ã segurança da aviação.

Caso se queira pensar mais na qualidade do ar, o número de ess

taçoes de sondagem no Brasil devera ser aumentado de Delo me

nos quatro a cinco vezes e os dados coletados fornecidos a

cada 200 m ou 300 m de altura, nos primeiros 2000 m e, acima
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desse nível, a intervalos um pouco maior, ate os 3000 m ou

4000 m. Atualmente são divulgadas informações somente dos

"níveis padrões* " da meteorologia e esporadicamente de "ní

veis significativos**". Os meteorologistas aeronáuticos fojr

necem previsão de turbulência nos níveis elevados, contudo,

deveriam estar preparados também para informar sobre o poten

ciai meteorológico de difusão de poluentes, principalmente

em épocas de visibilidade muito reduzida. Esse tipo de pre

visão atualmemte nao é fornecido, nao obstante, sua importan

cia para a segurança aérea, especialmente nos terminais de

linhas domésticas ou nos aeroportos não instrumentados para

pouso automático. A má qualidade do ar, no Brasil, não está

circunscrita apenas aos grandes centros industriais. Kerr

(5) relata que em 1972, por causa da falta de visibilida^

de, não pôde realizar um vôo para o sul de Mato Grosso, num

avião pequeno. Em 1963 mudei-me do Litoral Sul do Estado do

Espírito Santo para a cidade de Pará de Minas, nos Campos

Cerrados do Oeste de Minas. Para mim, que estava acostuma

do a somente contemplar horizonte azul e serras verdejantes

o ano inteiro, a transparência do ar nos Campos Cerrados de

julho a setembro foi um pesadelo, naquele ano. Principalinen

te em agosto mês dos ventos e das queimadas, o turvamento do

ar se adensa até ofuscar o sol completamente. A radiação

nao chega diretamente ao solo, as árvores não projetam som

bras em hora nenhuma do dia; a radiação direta é totalmente

difundida e o astro rei, mesmo ao meio dia, pode ser encara

do a olho nu e mais se parece um grande disco alaranjado.

Acredito que esse fenômeno está se agravando com o aumento

da exploraçLo do solo e dos recursos vegerais, B.W. (7), por

que o solo seco, nessa época do ano, arado ou nao, é facil^

mente carregado pelos ventos. Os centros industrais instala

dos na área deverão piorar ainda mais a qualidade do ar nas

cidades da região. Sem dúvida, grande parte do material em

suspensão é de origem mineral, entretanto, outra parte é re

(*) Níveis, acima da superfície, dos quais obrigatoriamente devem
ser dadas informações, isto é, 1000 mb, 850 mb, 700 mb, etc.

(**) Níveis nos quais a sonda encontra variações anormais de veloci-
dade do vento e de temperatura, ou de outros parâmetros.
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sultado de combustão. Todo o Brasil Central esta sujeito a

esta condição de ar, todavia as cidades litorâneas não esta

rão a salvo, inclusive Rio de Janeiro e São Paulo. Dadas as

condições de estabilidade atmosférica, nos meses de julho

a setembro, o material em suspensão fica restrito a uma

camada de ar que vai do solo a mais ou menos um quilômetro

de altura, acima da qual o ar é puro. Ë essa lamina de ar

tropical, contaminada, que vai chegar ao Rio e a São Paulo,

em dias críticos de poluição. Conhecer os mecanismos de va

riaçao diurna e sazonal dessa camada de ar é fundamental no

estudo de dispersão dos despejos gasosos. Este trabalho a_

presenta um método para calcular até que altura os poluentes

podem misturar-se na atmosfera.

MECANISMOS DE DIFUSÃO NAS SUPERFÍCIES PLANETÁRIAS

A trajetória média seguida pelos contaminantes,

ao se deslocarem de uma região a outra, é determinada pelo

movimento médio da atmosfera. A dispersão e diluição é d£

terminada por outros tipos de movimento, isto é, pela turbu_

lencia. 0 movimento médio indica a direção e a taxa de trans

ferencia de poluentes de uma região a outra, a flutuação tur-

bulenta produz a diluição dos mesmos enquanto viajam. Portai»

to, a dispersão de material no ar depende de processos natu -

rais de mistura, em grande variedade de escalas. As massas

de ar, ao se deslocarem próximo ã superfície do planeta, so

frem a ação combinada das forças de fricção turbulenta (tur -

bulência mecânica) e de Cbriolís ( devida ã rotação da terra)

da qual resulta a formação da camada limite da atmosfera. Uma

camada limite típica contém aproximadamente 10% da massa de

ar da atmosfera, isto é, na terra atinge uma profundidade em

torno de 1000 m. A camada limite da atmosfera é também chama

ãa de camada limite planetária, camada de mistura turbulenta

e de camada de Ekman devido ã variação vertical sistemática

da direção do movimento, análoga å variação da direção,em pro

J
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fundidadc, das correntes oceânicas, quando impelidas pelos

ventos. Do ponto de vista da aerodinâmica, a camada limite

ou de mistura turbulenta é simplesmente a camada da qual

momentum c extraído e trausferido para baixo 3 fim de compen

sar o deficit gerado pela fricção do ar na superfície.0 con

ceito de camada limite usado em meteorologia difere um pou

co daquele cássico tratado em engenharia. 0 escoamento na

camada de mistura turbulenta (termo preferível) é caracteri-

zado pelas influências das forças de Coriolis, de fricção

aerodinâmica e pela estratificaçao da densidade do ar, que

afeta a turbulência pelas forças convectivas. Esses fatores

fazem com que haja grande produção de cisalhamento vertical

e horizontal nas correntes de ar.

^ estratificaçao da atmosfera surge por causa

das desigualdades de temperatura entre a superfície e o ar.

Além disso no correr do ciclo diário de aquecimento e res -

friamento radiativo do solo, há variações desiguais de tem

peratura e advecçao de massas quentes ou frias, de uma re

gião a outra, que contribuem na estratificaçao, como na for

mação da inversão de advecçao, Pasquill (1).

Geralmente, com escoamento sobre terreno ho_

mogêneo , costuma-se distinguir duas zonas dentro da camada

de mistura turbulenta.

(1) Camada limite próxima ao solo cuja profun

didade é cerca de dez metros. Essa camada tem as proprieda

des: (a) direção do vento constante; (b) fluxos vertei

caip de momentum (tensão de cisalhamento), de calor e de ou

tros entes constantes.

(2) Camada de Ekroan, na qual a rotação da ter-

ra é importante. Tem as propriedades: (a) vento variável
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com a altura; (b) fluxos verticais significant emente decres_

centes.

0 meteorologista da difusão atmosférica faz

ainda distinção entre camada de mistura turbulenta (ou, cama

da limite planetária, C L . da atmosfera, camada de Ekman) e

camada de nistura efetiva. Dado o grande controle exercido

pela estratificação da densidade sobre os processos de trans

porte vertical, a profundidade efetiva da atmosfera, na qual

os poluentes podem ser diluídos, é muito variável. Como qual^

quer outro parâmetro meteorológico sofre variações diurnas e

sazonais. Normalmente, os meteorologistas referem-se ã cama-

da de mistura efetiva com o termo "altura de mistura" ou pro

fundidade de mistura que se define como a altura acima da

superfície alcançada pela mistura, relativamente intensa, dos

elementos, Holzworth (2). Via de regra, sobre a terra firme,

durante o dia, a profundidade da camada de mistura vai de 0,2

a 2 km. Encimando a camada de mistura aparece uma outra casia

da, de estratificação de densidade estável, chamada de camada

de inversão, que se forma por mecanismos diversos.

Nos períodos de ventos fortes, a camada limite fi

ca bem misturada pela turbulência mecânica e a taxa de decrós

cimo vertical de temperatura do ar ambiente quase que se igua

Ia a taxa adiabãtica seca. Como a taxa adiabãtica seca é

geralmente maior que a taxa de decréscimo vertical de tempera

tura do ar,na maioria das atmosferas, forma-se uma camada

de inversão de turbulência no limite superior da camada de

mistura. A base da camada de inversão é caracterizada por

uma abrupta inversão de temperatura, figura(l).

Os impactos das emissões de poluentes na atmosfe

ra sobre a saúde e segurança podem ser avaliados por modelos

de qualidade do ar que permitem determinar os efeitos sobre

os seres vivos, em diversos pontos de recepção, Rosen (6). Ha
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de >o CAMADA ESTÁVEL
NÃO TURBULENTA

CAMADA DE ARRASTE INTERFACIAL

CAMADA DE CONVECÇAO LIVRE,

TURBULENTA

se <o
CAMADA PROXIMO AO SOLO,
CONVECÇAO FORÇADA E MISTA

"©(Temp. Potencial)

FI6.1

FIGURA - 1 Representação esquemática de uma camada limite eta
desenvolvimento convectivamente instável e o per-

. ' fil de temperatura potencial (6) cuja relação com
a temperatura do ar livre (T) é:

_3T_
3Z

= - 9,89C/Km
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muitos tipos de modelos de transporte e difusão. Em geral, os

processos envolvidos no transporte de poluentes, de um local

a outro, são muito complexos. Incluem: (a) advecção do mate

rial, em suspensão, pelo vento; (b) difusão turbulenta; (c)

possíveis reações químicas; (d) deposição seca e úmida de ma

terial no solo; (e) efeitos da topografia; (f) variação na

profundidade da camada de mistura.

Fara prever as conseqüências da poluição

do ar, num local, sob diversas condições físicas e meteoroló

gicas, é necessário o uso adequado dos modelos e o fornecimen

Co de dados corretamente coletados. Na determinação da quali

dade do ar, os modelos existentes, geralmente, empregam as se

guintes categorias de dados de entrada: (a) emissão das foil

tes; (b) dadús meteorológicos; (c) dados químicos (reações e

transformações); (d) deposição seca e úmida.Os dados meteoro

lógicos compreendem informações principalmente sobre (a) a

freqüência e intensidade das precipitações; (b) velocidade do

vento em função da altura e da classe de estabilidade ou dis_

tribuição de freqüência da velocidade do vento por direção e

por classe de estabilidade; (c) e, finalmente, sobre a altura

da camada de mistura. Portanto, o conhecimento da camada de

mistura i essencial na avaliação da qualidade do ar, em quaĵ

quer local, por qualquer um dos mgdelos em uso atualmente.Com

o propósito de estudar condições de difusão atmosférica, no

Brasil, resolveu-se iniciar esse trabalho com o desenvolvimen

to de um método simples e prático de determinação da profundi-

dade da camada de mistura. Além do mais, esse método tem que

atender às informações de ar superior existentes no país.

Além do interesse pela profundidade da camada

de mistura, em estudo de difusão,há também preocupação em se

conhecer e entender sua iuteração com a dinâmica atmosférica,

de grande escala,nas pesquisas de modelos da circulação geral,com
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os quais se pretende compreender os mecanismos de variação

climática no globo. Em todos esses modelos faz-se a parame

trizaçao da altura da profundidade de mistura usada como

parâmetro básico. A camada de mistura contém a maior parte

da água da atmosfera e em estudos de mudanças climáticas Io

cais observa-se, de imediato, sua completa modificação; no

desmatamento de uma região a camada turbulenta é fortemente

afetada por causa de modificações no balanço de calor na sti

perfície.

CAMADAS DE INVERSÃO TÉRMICA

Falou-se antes da camada de inversão de turbu

lencia que se forma acima da camada de mistura. Há outros

mecanismos que permitem também fazer aparecer uma camada

de inversão elevada acima da camada de mistura, entre outros

existe o movimento subsidente dos anticiclones, que gera a

camada de inversão de subsidencia. Saja qual for esse

mecanismo, a espessura da camada de inversão mais a diferen

ça de temperatura entre sua base e seu topo determinam o

quão intensa e a inversão. Isto é, quão efetiva 5 a "tam -

pa", formada pela camada estável, na supressão dos movimen

tos turbulentos e, portanto, da difusão acima do nível da

base da camada de inversão, Nicolli (3). A presença da cama

da de inversão, acima da camada de mistura turbulenta, e' uma

característica típica da atmosfera livre, Pasquill (2), isto

é, onde os escoamentos são considerados geostrõficos, por

conseguinte, independentes das forças de fricção da superfí-

Medir a densidade do ar diretamente não é prá

tico. Em meteorologia prefere-se trabalhar com pressão e

temperatura, porque esses dois parâmetros podem ser medidos

mais facilmente. Os aparelhos de radiossondagem, em uso,
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transmitem dndos sobro tempo rafira, pressão e umidade da at

Biosfera. Com essas ínlorci.içocs e um diagrama adiabãtico do

tipo "SKEW T, LOü-P" qualquer outro parâmetro

da atmosfera pode ser calculado.

Em estudos de difusão atmosférica, es vez de

se falar em camada de inversão da densidade ou simplesmente

inversão de densidade,p;:eferem-se os termos camada de inver-

são térmica e inversão térmica. Daí advem o interesse dos

meteorologistas pela estrutura vertical da temperatura, uma

vez que essa estrutura esta intir.iai.-.ente relacionada com o ca

rãcter turbulento da arnosfera. Nao sendo fácil medir tur

bulência, emprega-se o gradiente vertical, de temperatura co

mo Índice de intensidade da turbulência, Slade (4). Ao des

crever, agora, a camada de mistura, em termos de gradiente

vertical de temperatura, verifica-se- que durante o dia, com

sol claro e ventos fracos, o perfil vertical de temperatura

i superadiabático ou instável, ver figura (1). Existe, por

conseguinte um a]to nível de turbulência na camada de mistu

ra. Os poluentes emitidos no ar sao logo misturados com o

ar puro pelos movimentos nas direções horizontais e verticais.

Ë preciso notar que se está falando aqui de temperatura do

ar livre (aquela temperatura que a sonda vai encontrando na

ascensão atmosférica) para nao se confundir com temperatura

potencial (aquela temperatura que uma bolha de ar seco, de

qualquer nível da atmosfera, teria se comprimida adiabatica-

mente até a pressão de 1000 mb) . Acima dos primeiros 100 m a

atmosfera fica menos instável e a turbulência caótica dos nx

veis mais baixos apresenta alguma organização, na forma de

colunas discretas de ar ascendente e descendente. Essas co

lunas ascendentes podem ser coroadas por nuvens convectivas

(tipos cúmulos), se o nível de condensação for atingido e o

teor de umidade do ar suficiente. 0 topo dos cúmulos, pode

ser usado como altura estimada da camada de mistura ou da in

versão térmica. Mesmo na ausência de cúmulos é comum exis

tir uma demarcação bem definida (inversão térmica) entre
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a camada de ar turbulento (túrbido!) abaixo e a camada de ar

limpo acima, isto é, na camada de inversão. A profundidade

da camada de mistura, baseada no solo, durante o dia é de

0,2 Km a 2 Km, normalmente. Entretanto, hã circunstâncias

especiais tanto de dia quanto ã noite, sob condições de ins-

tabilidade induzida pela dinâmica atmosférica, em grande es_

cala, (linhas de instabilidade e instabilidades frontais),

nas quais a convecção pode elevar-sc a muitos quilômetros

de altura e disso resultar a formação de cúmulos e pancadas

de chuva, Pasquill (1).

Ã noite, principalmente quando o céu é muito

claro e o vento fraco, o esfriamento : radiativo forma uma

camada estável, baseada no solo, que se chama inversão de

radiação noturna. A estabilidade reduz ou extingue comple

tamente a turbulência e a mistura fica confinada a uma ca

mada bem mais rasa do que durante o dia. Nessa condição

com inversão baseada no solo, a pluma liberada de uma chanü

né sobe até que seu impulso e momentum vertical sejam dissi-

pados. Depois, levada pelo vento, seguirá, geralmente com

forma de delgada coma que se mantém bem definida até que o

sol se levante. Ao surgir do sol, dia claro, a intensidade

da turbulência logo aumenta e duas horas depois as plumas den

sas já estão diluídas. Se a noite, houver formação de nsvoei

rq, no dia seguinte a inversão de radiação somente será dissi-

pada mais tarde porque o topo da camada de neblina reflete

grande parte da radiação incidente. Em casos extremos, uma

inversão, seguida da formação de nevoeiro noturno, pode perdu

rar por todo o dia, Slade (4).

Ha noites em que se pode estabelecer profunda ca-

mada de inversão de radiação que chega até ao nível da inver-

são de subsidência, com a qual se funde. Essa ocorrência é

mais comum em épocas de razão de mistura de água' no ar muito

baixa que favorece uma forte emissão radiativa.



.10.

4) CATEGORIAS DE ESTABILIDADE

Nos manuais de instrução para estimar a diss

pcrsão atmosférica, costuma-se dividir as categorias de estabilidji

de em classes, de acordo com a intensidade da variação vertical da

temperatura. Neste trabalho simplifica-se a classificação de acojr

do com a tabela I abaixo.

TABELA - I - CATEGORIAS DE ESTABILIDADE

VARIAÇÃO VERTICAL DA

TEMPERATURA: AT

AT > 09C /100 m

AT = 09C/ 100 m

- 0,989C /100 m < AT < 09C/100 m

AT = - 0,989C/100 m

AT < - 0.989C/100 m

CLASSE DE ESTABILIDADE

INVERSÃO TÉRMICA
(pior condição para difusão)

ISOTËRMICA

ESTÁVEL

NEUTRA

INSTÁVEL
(condigao mais favorável ã"
difusão).
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5) MODELOS DE EVOLUÇÃO TEMPORAL DA ALTURA H DA CAMADA LIMITE

A camada de mistura está permanentemente em

transformação. Em estudos e trabalhos de parametrização da CL a a_l

tura H foi sempre expressa em função do tempo ou hora do dia. Somen

te em casos muito especiais H poderia ficar num estado estacionário.

Geralmente, observa-se que a camada de mistura cresce continuamente,

a não ser que seja impedida por forte subsidência ou por circunstãn

cias muito especiais de distribuição de calor. Portanto um método

para determinar a altura H deve levar em consideração esses fatores.

Os modelos teóricos de parametrização da altu

ra de inversão sao de duas categorias principais: (a) modelos de

diagnóstico, que têm sido inadequados; (b) modeles de prognóstico,

em muitos casos têm dado resultados satisfatórios. Foram feitos mo

delos para estimar H de dia e ã noite. Quase sempre esses modelos

partem das observações mais freqüentes de evolução da CL. Sobre o

continente as observações diárias mostram que H pode variar de um

valor da ordem de 100 m, logo depois que o sol nasce, a valor entre

lOOChn e 3000m no fim da tarde. Se no topo da CL, a componente ver

tical do vento médio for subsidente, a altura máxima atingida poderá

ser bem pequena. Por outro lado, sobre a terra, de noite, H pode

crescer tipicamente de 100 m, logo depois do por do sol, até 200-

500 m pela manha. Contudo, quando, ã noite, forma-se uma camada

estável, parece não ser fácil estabelecer um modelo de crescimento

de H. Além do mais,com inversão contínua, a CM cresce muito pouco.

Normalmente admite-se um valor mínimo de H igual a 50 m, no começo

da noite e, ã medida que a inversão se intensifica, H vai crescendo

lentamente, por causa do transporte de calor do ar para a superfície

por processos fracamente turbulentos; quando a atmosfera está insta

vel o transporte de calor é da superfície para cima.

Vale a pena notar aqui como a CL é tratada na

dinâmica. No tratamento dinâmico a CL é considerada um sumidouro de

momentum e ao mesmo tempo a principal fonte de energia da atmosfera.
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For essa razão a altura da CL (camada térmica) é tacitamente assunri

da igual ã altura das camadas de momentum e de umidade.

6) DESCRIÇÃO FÍSICA DE UMA CAMADA LTMTTE CONVECTIVAMENTE INSTÁVEL

Scguirei nessa descrição a representação ejs

quemãtica, figura (1), de Carson (12).

0 forte aquecimento do solo pela radiação so_

lar produz completa mistura convectiva na parte inferior da atmosfe

ra, na qual a temperatura potencial é praticamente independente da

altura. Observa-se constantemente que a parte superior da CM i fra

camente estável. Muito perto do chão, há uma camada,pouca profun

da (algumas dezenas de metros), superadiabática, caracterizada por

forte gradiente vertical de temperatura e vento; nessa lâmina de

ar o transporte de calor predominante i por movimentos turbulentos,

mecanicamente induzidos. Acima da camada de mistura fica a camada

nao turbulenta estável. Separando as duas camadas,existe ainda, uma

camada de arraste interfacial, bastante indefinida, cuja origem de

ve-se:

(1) I contínua penetração física, na camada

estável, dos elementos convectivos que se

originam na camada de fluxos constantes,

próximo ao solo;

(2) ao arraste do ar estável acima para den

tro da camada de mistura.

Esses dois fatores causam um aumento na profun

didade da CM. A espessura e as propriedades da camada de arraste ya

riam muito. Em geral, essa camada é indicada por uma bem definida

descontinuidade no perfil de temperatura potencial (0) na altura H,

topo da CM.
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Além do arraste e penetração convectiva, ou

tros processos físicos afetam a taxa de crescimento da altura II: (a)

advecção horizontal no topo da CM ; (b) velocidade vertical média d_i

ferente de zero, na altura H; (c) fluxo radiativo de calor.

Sobre o item "a" pouca coisa ê conhecida, pare

ce que é ura fator importante sobre o mar. 0 item "b" afeta a CM trç

mendamente (movimentos subsidentes dos anticiclones). 0 terceiro fa

tor (radiação) é extremamente importante quando a CM contém nuvens

dos tipos estratos, estratocumulos e nevoeiro.

Nas formulações das equações de desenvolvimen-

to da altura H da CM clara (sem nuvens) todos os autores reconhecem

o arraste como um mecanismo físico importante. Tem sido observado

que o arraste depende: (a) do fluxo de calor para baixo no topo da

CM; (b) da intensidade da inversão; (c) da taxa de variação vertical

de temperatura acima da inversão; (d) da altura H da CM.

7) EFEITOS DO FLUXO RADIATIVO NO DESENVOLVIMENTO DA CAMADA DE MISTU

RA.

Não havendo água na CM, isto ê, nuvens e ne

voeiro, os modelos de crescimento de H incorporam o fluxo de calor

sensível, a velocidade vertical média e o arraste na interface entre

a CM e a camada estável acima. Existindo nuvens na CM o efeito do

fluxo radiativo de calor deve também ser considerado no modelo de

evolução de H. Existem alguns estudos da CL marinha que mostram cia

råmente ser impossível a manutenção das inversões observadas, entre

500 m e 1000 m, com intensidade de 159C a 209C, sem uma cobertura de

nuvem radiativamente efetiva. Esse fato reforça a idéia de se incor_

porar os efeitos do fluxo radiativo de calor nos modelos de evolução

das CM encimadas por nuvens. Fisicamente falando hã no topo das

nuvens uma forte divergência de fluxo de calor que gera esfriamento

radiativo,por causa da evaporação e,em conseqüência,produz desesta

bilização seguida de crescimento da CM. De modo simples seria
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vel pensar numa nuvem dentro da CL que incorpora vapor de água na

base (liberação de calor latente) e evapora no topo (resfriamento).

Desse modo a camada de nuvem é mantida num estado permanente de tur_

bulência que eleva a altura H da CM.

3) CONCEITOS E MËTODOS DE CALCULO

(a) Fundamentos

A altura de mistura (ou profundidade) é defi

nida como a altura acima da superfície na qual ocorre mistura verti

cal relativamente vigorosa. 0 conceito de camada de mistura,na qual

a taxa vertical de decréscimo de temperatura é aproximadamente adia

bãtica seca (condições nao saturadas), está bem fundamentado sobre

princípios teóricos gerais e sobre fundamentos práticos através do

uso operacional, há muitos anos, no "National Air Pollution Potenti-

al Forecasting Program", dos EEUU, Holzworth (2). A altura de mi£

tura, embora nao seja medida diretamente, pode ser calculada, aproxi^

madamente, por meio de medições meteorológicas de rotina. Os proces_

sos de formação da camada de mistura e seu comportamento durante as

horas da manha sao muito complexos. Para formar-se uma imagem sim

pies desses processos, supõe-se que durante a noite o ar próximo ao

solo se esfria bastante por condução de calor e por radiação, sendo

assim é estabelecida a inversão noturna. Depois que surge o sol,

desenvolve-se a convecção induzida pelo aquecimento da superfície.

Subseqüentemente, o arraste, causado pelos movimentos convectivos as

sociados ao cisalhamento do vento erode a base da camada de inversão.

Esses processos agem no sentido de elevar a inversão e de dissipar

a camada estável, caso nao haja, movimentos subsidentes fortes, de

escala sinótica, Hess (9). As primeiras horas da manhã, enquanto a

camada de mistura está se estabelecendo, correspondem também ao pe

ríodo dos congestionamentos de trânsito, nas grandes cidades e, ge -

ralmente, de maior concentração de poluição do ar. Portanto, uma

estimativa da altura de mistura, pela manhã, é climatologicamente

significante. A profundidade da camada de mistura pela tarde é maior
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e, a concentração de poluição menor, sua estrutura, por outro lado,

mais simples, Holzworth (2).

(b) Cálculo da Profundidade da Camada de Mistura Pela Tarde

A profundidade da camada de mistura é um para

metro climatológico e como tal está sujeito aos tratamentos estatís-

ticos próprios dos métodos usados em climatologia. Um valor confiá-

vel para a altura de mistura deve ser obtido sobre VÆ período miriî

mo de observações, de 10 anos.- A Organização Meteorológica Mundial

recomenda no cálculo de normais meteorológicas um período de 30 auos

de dados. Normalmente a profundidade de mistura é mínima pela manhã

é máxima ã tarde, quando ocorre a temperatura máxima. Em condições,

normais de verão, no Rio e Slo Paulo o valor da profundidade de mis_

tura é de 200 m a 700 m pela manhã e de 800 m a 1400 m pela tarde,

Nicolli et ai. (10). Diante dessa variabilidade, convenciona-se de_

terminar um valor médio desse parâmetro, válido dentro de um perio

do escolhido, no qual haja sido realizada uma radiossondagem. Em mui

tos países as radiossondagens são feitas de 6 em 6 horas.. No Bra

sil, usualmente, uma vez por dia, no horário de 1200 horas GMT.

Holzworth (11) nos EEUU, propõe que se calcu

le a profundidade máxima da camada de mistura eatendendo uma linha

adiabãtica seca, no diagrama adiabático, a partir da temperatura má-

xima ã superfície, até sua itttersecção com o perfil de temperatura do

ar livre mais recentemente observado. A profundidade de mistura as

sim determinada representa uma camada média, de forte mistura'verti-

cal causada pela convecçao. 0 topo dessa camada determina o nível

médio da inversão térmica, se a camada turbulenta estiver encimada

por uma camada de inversão térmica ou isotérmica ou apenas estável .

Se até o nível de 700 mb não se der a intersecção da adiabática se

ca com o perfil de temperatura mais recentemente observado, é porque

a atmosfera está muito instável nos níveis inferiores.

Cem uma camada de inversão térmica acicia da

CM tem-se o chamado "efeito - tampa". Torna-se impossível qualquer
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penetração de contaminantes acima da inversão. Esta condição ocorre

especialmente no inverno e esporadicamente no verão, nas épocas da

seca. Havendo uma camada isotérmica acima da CM o "efeito - tampa"

scrã atenuado e algumas partículas são levadas para níveis mais aj_

tos. Cora "tampa" apenas estável boa parte do material que atinge o

nível de inversão poderá se difundir para cima. Do ponto de vista

Co ar limpo, e desejável que a maior quantidade possível de contamjL

nantes suba até o nível dos ventosgeostróficos, acima da camada de

inversão, de onde é levado para fora da região que o produz. Os epj.

sõdios de poluição do ar mais graves sempre ocorrem nos dias em que

há uma camada de inversão térmica persistente e povo elevada sobre

a região. Nas grandes cidades do mundo, onde estudou-se cada episcí

dio em particular, foi observada uma inversão baixa que durou de 4 a

5 dias. Nesse tempo os ventos são fracos e há geralmente, recircula

ção do ar contaminado sobre o mesmo local, com a mudança de direção

dos ventos, entre o dia e a noite. Desse modo se estabelece sobre a

a região uma situação de estagnação atmosférica.

(c) Cálculo da Altura da Camada de Mistura Media Maxima (HX)

no Brasil

No Brasil o Instituto Nacional de Meteorologia

coleta os dados de radiossondagem e arquiva a média mensal das tem

peraturas encontradas nos níveis padroes. Para efeito de cálculo da

altura da CM seria conveniente a média das temperaturas a cada 50 mb

de altura. Outrossim, os dias em que nao existe inversão térmica de

veriam ser excluídos da média. Entretanto, como o número de dias em

que não há inversão é pequeno, comparado com o total de dias com iii

versão, o erro para mais no cálculo da altura de mistura não será gran

de. Além do mais, os dias em que há precipitação possuem, todavia, CM

mais profunda. Contudo, naqueles dias, a temperatura máxima não sobe

muito por motivos óbvios, e o método nesse caso faz uma subestimativa

da altura de mistura que, de certa forma, compensa a inclusão dos dias

em que a CM é muito elevada. Em conseqüência, a sondagem media

pode ser aceita como satisfatória na determinação da altura média mãx_i

ma, representada por HX, da profundidade de mistura. 0 mais indicado se



r
.17.

ria a determinação diária da altura de inversão e daï a média mensal.

Esse trabalho para muitas estações e por um período de 10 anos de da

dos é enorme. For essa razão Holzworth (11) nos EEUU tomou as son

dagens mensais médias dos horários das 0300 GMT do período de 1946-

1955 e as normais das temperaturas máximas correspondentes, ã super

fície, durante o período de 1921-1950 e desse modo determinou a pro

. fundidade média máxima (HX) da CM de cada mês.

Esse procedimento levanta a questão de se relacio

nar HX, calculado pelos perfis diários, com aqueles calculados pelos

perfis mensais médios, aplicando sempre, nos dois procedimentos, a

normal das máximas. A relação entre os dois procedimentos foi discu

tida por Holzworth (11). Os coeficientes dé correlação entre os ya

lores de HX.obtidos pelos dois modos,nos meses de janeiro e julho f£

ram respectivamente 0,862 e 0,997, com alto nível de significação.Em

julho a inclinação da reta de regressão é praticamente 1. Em janei

ro é 0,885, isto é, indica valor um pouco menor para as observações

médias. Nesse mês é pleno inverno no hemisfério norte e a CM é mínî

ma.

Visto que, na prática, é indiferente estimar a

profundidade média máxima da CM pelos perfis mensais médios ou pelos

perfis diários, parece razoável considerar-se no cálculo somente os

níveis padroes, desse modo dispensam-se exigências de maiores deta

lhes no perfil de temperatura. No Brasil, muitas estações de radios

sondagem estão operando a menos de 10 anos, como a de Cumbicas, Gni

ca no Estado de São Paulo, a partir de 1970. For essa razão, no ca

so brasileiro, parece mais adequado usar a média das temperaturas

máximas do respectivo mês, no qual se quer HX da CM, em vez de tra

balhar com a normal das máximas. Esse procedimento parece justi-

ficável nos trópicos, onde a transição entre as estações do ano é mui

to mal definida e irregular e ãs vezes, inexistente em termos de di-

fusão atmosférica. Na tabela II estão os valores de HX, determinado

desse modo, para o Rio de Janeiro e cidade de São Paulo, no ano de

1974.

No Brasil as sondagens são realizadas ãs 1200 GMT

(Q900 de Brasília), enquanto que a temperatura máxima normalmente



TABELA II - ALTURAS DA INVERSÃO TÉRMICA EM SP, RJ e BOMBAIM

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS DOIS MËTODOS PARA CALCULAR H9

H9- - 1974

(Tmin + 5°C)

SP

(m)

532
244
621
500
565
9̂1
335
338
263
0
50

968

RJ

(ra)

395
265
767
851
916
986
932
751
673
893
385
698

H9 -

(Tmin,

SP

<m)

423
599
346
327
329
297
219
307
268
434
614
622

1974

T9)

P.J

(m)

749
694
545
502
5̂3
4ó2
398
443
528
548
779
688

HX - 1974

Tmax

SP

(m)

1208
1598
1369
1167
1336
1006
io a
13 77
1132
1297
1659
1322

RJ

On)

981
826
970
1005
13 32
1150
1223
1235
869
897
900
992

HX - 1970

Tmax

Bombaim
-Ihdia-

(m)

1777
1420
1004
769
1072
1195
1191
1041
1179
1954
2345
1620

MESES

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

H9 - Altura media da camada de inversão térmica pela manhã.

HX - Altura média da camada de inversão térmica pela tarde no horário
'da temperatura maxima.

ií

J
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é atingida entre 1200 hs e 1500 hs de Brasília. O emprego dessa

sondagem das 1200 GMT na determinação de 1IX leva a um valor superejs

titnado, visto que a temperatura no topo da CM pode ser, pela manhã,

19C ou 29C menor que no horário da tarde, nao havendo advecçao de ar.

Isto significa que, por processos radiativos, há uma variação de

temperatura muito pequena no topo da CM. Portanto, não há necessida_

de que, para se obter HX, a sondagem seja realizada ã tarde, Holz

worth (2). Ora, um acréscimo extremo de mais 29C ao perfil de tempe_

ratura ocasionaria uma determinação de HX subestimada de 200 m a 400

m. Por outro lado, uma diminuição do mesmo valor, superestima HX

na mesma proporção. Entretanto, o método continua sendo válido por

que, realmente, se está determinando apenas a camada de mistura vifto

rosa ou de forte convecçao. Acima do topo da canada de forte mistu

ra ainda continua havendo alguma penetração convectiva e arraste.Por

conseguinte o método subestima HX naqueles dias em que a temperatura

do topo da CM não varia e tende a ser mais realista quando, por pro

cessos radiativos, há ligeiro aquecimento do ar, na base da camada

de inversão, nao levando em conta outros fatores.

Deve ficar claro, agora, que o método assume

que a profundidade da CM depende somente da estrutura vertical de

temperatura e da temperatura máxima a superfície e que a CM é adia-

baticamente seca. Além disso, foi admitido também que, outros fato

res como advecçao e subsidência, não afetam o perfil vertical de tem

peratura entre o horário da sondagem e o da ocorrência da temperatu-

ra máxima. Outrossim, a turbulência mecânica e o cisalhamento verti

cal do vento são fatores que restringem a aplicação do método; pojr

que afetam o crescimento da CM, e, algumas vezes, podem ser muito im

portantes no processo de desenvolvimento da camada turbulenta; porém,

aqui, sõ o efeito da convecçao será considerado.

Há ainda a hipótese da adiabática seca a ser

analisada. Quando chove essa hipótese não é válida e o mais correto

seria seguir pela adiabática seca do diagrama só até encontrar o ní

vel de condensação por levantamento (NCL), se esse for mais baixo do

que a inversão. Acima do nível de condensação o mais exato £ seguir
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pela adiabática úmida, cuja taxa de decréscimo vertical c mais lenta.

Por esse caminho haverá maior valor para a profundidade da CM. 0 si£

nificado de ura NCL menor do que HX é que nesse caso a parcela de ar

atinge a saturação enquanto ainda está livremente subindo « Con

tudo, a efetividade dessas considerações depende grandemente da es_

timativa do conteúdo de vapor de água da parcela de ar que é levan

tada, da quantidade de arraste, e t c , Holzworth (2). 0 nível de con

densaçao por levantamento depende essencialmente da umidade da bt}

lha de ar; com muita umidade há necessidade de pouco esfriamento ou

pequena ascensão. Existem, portanto, duas possibilidades para h£

ver nível de condensação na CM : (a) uma parcela de ar muito úmida;

(b) uma CM muito elevada de tal modo que haja grande possibilidade

de levantamento livre. Em conseqüência, os dias em que o NCL é ine_

nor do que HX deveriam ser excluídos da média, na determinação do

perfil médio de temperatura. Normalmente, quando HX é muito elevado,

diga-se acima de 2500 m, o NCL deve possivelmente estar abaixo dessa

altura. Una CM maior do que 1500 m afeta muito pouco a difusão at̂

mosférica. Por outro lado, o método é ineficiente, quando o teor de

umidade é muito elevado, nos primeiros 25 mb ou 250m. Devido ã natu_

reza do método, o correto seria, depois de subir até o NCL, seguir

pela adiabática úmida, que é mais lenta, mas, nesse caso, a tempera-

tura da parcela de ar saturado, em ascensão livre, não atinge a do

ambiente, a nao ser na base da estratosfera.
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9) CÁLCULO BA ALTURA DA CAMADA DF, MISTURA PELA MANHÃ (H9)

a) Desenvolvimento Diurno e Noturno da Camada Limite

A figura 2, foi apresentada por Carson (12),

ilustra a variação diurna do fluxo de calor sensível para superfí

cie, observados era condições diurnas, de forte convecção, nos me

ses de agosto e setembro de 1953, nas planícies de O'Neill, EEUTJ.

Embora a magnitude do fluxo de calor possa nao ter sido corretamen

te estimada, o desenvolvimento diurno da CM aparece bem relaci<j

nado com a intensificação do fluxo vertical de calor sensível. No

período noturno o fluxo de calor sensível é negativo ( inversão),

pequeno e pouco variável; porém, mais ou menos uma hora depois do

nascer do sol troca de sinal e varia bastante, quase senoidalmente,

com valor máximo em torno de meio dia, depois volta a ser negativo

de novo, mais ou menos uma hora e meia antes do por do sol. Obser

va-se que, ã noite, há uma camada de inversão (Cl) relativamente

rasa, na qual os efeitos viscosos e hidrostãticos suprimem os mo

vimentos turbulentos de origem mecânica. A altura H da CL sofre

duas descontinuidades, uma ao por do sol, que separa a CM diurna

da Cl noturna, e a outra ao nascer do sol, antes do início da for-

mação da CM matutina.

Na figura 2 observa-se ainda que a Cl no

turna tem uma evolução menos pronunciada do que a CM convectiva di

urna. Em problemas de dispersão do poluentes é muito importante o

estudo da Cl.noturna. Uma análise detalhada dos perfis de O'Neill

sugere que deve haver pelo menos dois estágios no desenvolvimento

da CM pela manha. No primeiro, a Cl de radiação noturna é arrasta-

da pela CM instável próxima ao solo. A Cl noturna tem uma espessu

ra de aproximadamente 400 m e gradiente vertical de temperatura

de + l,89C/100 m. Pela figura 2 nota-se que a Cl de radiação no

turna leva de 2 a 4 horas para ser erodida por baixo, depois desse

tempo a CM estará encimada por uma camada estável (não necessária
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te de inversão), com gradiente típico de + 0.69C/100 m.

b) A Camada de Mistura Pela Manhã e Seu Calculo

Pela manhã a profundidade da CM é menor. Lo_

go que surge o sol o solo começa a ser aquecido e se transforma nu

ma fonte de energia térmica para a atmosfera. Inicia-se, de ime

diato, o estabelecimento da CM convectivamente instável. Se, duran

te a noite precedente, formou-se uma Cl da radiação, baseada no s£

Io, essa logo sera dissipada. Primeiramente forma-se uma fina cama

da instável e a inversão se eleva de 50 m a 100 m acima do chão. Em

tal condição, pela manhã, há o fenômeno da fumigaçao, isto é, os g£i

ses e partículas liberados, no ar, nao podem subir e ficam retidos

próximo ã superfície, abaixo da inversão; mesmo que nao houvesse

a inversão, não haveria como transportar-se material acima de cer

ta altura, sem o empuxo convectivo vertical. Infelizmente, nesse

horário, dá-se o reinicio das atividades nas cidades, que coincide

com o período de pior qualidade do ar durante o -dia. Nessa hora,

da manha o ar urbano contrasta horrendamente com o ar de uma. manhã

fresca no campo, ainda que nos dois tipos de ambiente as intensida^

des da insolação não sejam muito diferentes. Ã medida que aumenta

a incidência solar, e o aquecimento, a CM instável vai se aprofun

dando até chegar ao valor máximo entre 1400 hs e 1600 hs locais,ver

a figura 2.

Uma estimativa objetiva da CM matutina nao é

simples,dada a extensa gama de processos dinâmicos e termodinâmicos

a serem considerados.No entanto, Holzworth(13) propos para os EEUU

o seguinte método: calcular a profundidade de mistura urbana, p_e

Ia manhã, acrescentando 59C ã temperatura mínima, observada na super

flcie. entre Q200hs a 0600hs locais, e levantar a partir desse va

lor, assim obtido, uma linha adiabática seca até a intersecção cora

o perfil de temperatura da sondagem das 1200 hs GMT. Há estudos

comparativos das temperaturas mínimas nas cidades e nos campos pró
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ximos. As diferenças entre as temperaturas mínimas do campo e da

cidade variam consideravelmente e parecem depender,em parte do ta

manho da cidade, da topografia, das condições do solo,da velocida-

de e direção do vento, do estado do céu, etc. Baseando-se nesses

trabalhos, Holzworth (13) acha que um excesso de 59C sobre a do

campo, na média das temperaturas das cidades, ainda que sejam gran

des, é exagero. Explica, então, que o fator + 59C foi estabelecido

"arbitrariamente" com o propósito de compensar o excesso térmico da

área urbana e também algum aquecimento da superfície depois do

surgir do sol.

Tentou-se usar esse método de Holzworth

(13) para calcular a altura de mistura (H9) no Rio de Janeiro e

Sao Paulo, capitais, mas resultou bem claro que nao funciona, ta

bela II, coluna 1. Em primeiro lugar os valores obtidos não po£

suem, significado climático e, em segundo lugar, baseando-se nos

dados de O'Neill, figura 2, e nos modelos propostos na literatura,

uma camada de mistura profunda pela manha devera ser acompanhada

de valor um pouco maior pela tarde, por causa do aquecimento. Com

parando-se os valores de H9, coluna 1, com HX, coluna 5, na tab£

Ia II, verifica-se que a razão HX/H9 é totalmente aleatória, de

um mes a outro, no ano de 1974, em lugar de haver uma variação clx

maticamente significativa.

0 método nao funciona no Brasil porque o

fator + 59C foi "arbitrariamente" escolhido; realmente, nem tanto

arbitrário. Além do mais, há uma diferença de fuso horário de 2 a

4 horas entre Brasil e EEUU,isto é, 1200 GMT aqui é mais tarde

do que nos EEUU. Portanto, há o fator insolaçao, bastante expressi

vo, que invalida o método, ou pelo menos o uso do fator + 59C, para

o Brasil. Além disso há, também, a diferença de latitude.
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c) Um Método Para Calcular a Profundidade de Mistura Pela

Manhã.

Admite-se, aqui, um desenvolvimento da CM

pela manhã devido só ã convecção e outros fatores podem ser despre

zados. Quando na região do Rio e São Paulo é" feita a sondagem pe

Ia manhã, em torno de C900 hs locais, já houve bastante, aquecimen

to, que deve ser levado em consideração de modo objetivo. Propoe-

se, agora, um método com a pretensão de que seja universal, isto

é, válido em qualquer local e independente de fatores arbitrários.

No cálculo da altura de mistura, pela manhã,

será usada a sondagem feita no horário mais próximo da hora da c>

corrência da temperatura mínima, a própria temperatura mínima e a

temperatura observada, as 0900 hs locais, no abrigo meteorológico.

Calcular a CM pela manhã estendendo uma adiabática seca, no diagra

ma adiabãtico, a partir da temperatura das 0900 hs locais, ã super

fície, até sua intersecçao com o perfil de temperatura do ar livre,

observado no horário mais próximo da temperatura mínima; essa in-

tersecçao marca o topo da CM. Quando a intersecçao se der abaixo

do nível dos 850 mb, es:tender uma reta, a partir da temperatura mí-

nima da superfície, passando pela intersecçao do perfil da sonda-

gem com a isóbara de 850 mb. A intersecçao dessa reta com a adia-

bãtica seca, levantada a partir da temperatura das 0900 hs locais,

determina a altura de mistura pela manha (H9). Esse método é vã

lido para qualquer local, todavia sofre restrições em regiões de

altitudes superiores a 1000 m. Nesses locais, no lugar de traba

lhar com o nível dos 850 mb, usar o dos 800 mb, ou mais elevado se

for o caso.

A hipótese física fundamental do método 5

que o transporte vertical de calor sensível se realiza, apenas, pe

Ia convecção induzida pelo aquecimento solar. Portanto, a altura

H9 corresponde ã profundidade da CM, ãs 0900 hs da manhã, ver f igji

ra 2.
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10) RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura disponível, sobre valores da

altura H da CL, deixa ver bem claramente que esse parâmetro é mui

to variável, no espaço e no tempo. Feia figura 2, conclui-se que

a função forçante dos mecanismos de desenvolvimento da CL estável,

ã noite, e da instável durante o dia é a radiação. Sobre o conti

nente, outros mecanismos que pesam na formação da CL, como as in

versões de advecção e de evaporação, podem ser considerados secun

dários. Sobre os oceanos e lagos a advecção tem papel especialmeii

te relevante.

A presença do vapor de água na atmosfera dje

ve ser considerada, em contraposição ã radiação, como fator de

controle no desenvolvimento da CL. A água na baixa troposfera afe

ta o desenvolvimento da CL tanto na forma gasosa quanto na líqui

da. Na forma gasosa impede a transferência radiativa da radiação

infravermelha; na líquida afeta a transferência de quase todas as

gamas de radiação solar, além de aumentar o albedo da terra e redu^

zir a radiação visível que chega ao solo e se transforma em ca

lor de convecção.

Nas regiões desérticas a CM máxima é de 5

a 40 vezes maior do que a CM matutina, ver na tabela III, Ely - Ne-

vada (EEUU). Isto indica a existência de forte inversão de radiiä

çao noturna e instabilidade convectiva diurna. Sendo que essa ya

riação diária extrema é mais acentuada no verão que no inverno

(nas latitudes mais altas). Nas regiões litorâneas a variabilida

de diária e.sazonal da altura H da CL é menos ampla devido ã pre

sença de vapor de água, no ar, que atenua o efeito da radiação.Em

Miami a altura HX é, Tabela III,aproximadamente 1,7 vezes maior que

a da manhã,H9, no inverno e, em torno de 1,4,no verão e outono, de

acordo com valores de 5 anos de dados publicados por Holzworth (2).

No Rio de Janeiro no ano de 1974, pelo método ora desenvolvido, H9

é 2,6 vezes maior do que H9 no inverno e 1,4 na primavera-verão.



TABELA III - ALTURAS DA INVERSÃO TËRMICA POR ESTAÇÃO DO ANO EM
ALGUNS LOCAIS

LOCAL

RIO DE JANEIRO
(Brasil)

SÃO PAULO
(Brasil)

BOMBAIM
(índia)

MIAMI
(EEUU)

WASHINGTON (D.C.)
(EEUU)

NOVA YORK
(EEUU)

ELY - NEVADA
(EEUU)

H9 (m)

HX (m)

H9 (m)

HX (m)

H9 (m)

HX (tn)

H9 (m)

HX (m)

H9 (m)

HX (m)

H9 (m)

HX (m)

H9 (tn)

HX (m)

INVERNO

456

1173

265

1193

-

1400

707

1221

672

1054

986

976

193

1072

PRIMAVERA

672

908

558

1426

-

1012

960

1459

585

1890

918

1466

489

2708

VERÃO

663

938

456

1392

-

1137

1071

1383

421

1924

711

1570

109

3624

OUTONO

472

1102

318

1170

-

1973

933

1341

430

1412

741

1132

161
2179

H9 - Altura média da camada de
HX - Altura media da camada de

inversão térmica pela manhã,
inversão térmica pela tarde.

t í
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As duas cidades são litorâneas. A razão de HX/H9 I igual a 2,6 e

1,7, respectivamente, no Rio e em Miami e indica que o clima do Rio

de Janeiro é mais continental do que o de Miami, no inverno; enquan

to que no verão se assemelham, isto é, no inverno as inversões notur

nas são mais freqüentes no Rio. Em Nova York a razão HX/H9 é apro

ximadamente 1,0 no inverno e, no verão 2,2, embora seja litorânea a

variação HX/H9 difere de Miami principalmente por causa da latitude

e da temperatura da água do mar. Em São Paulo o valor da razão HX/

H9 foi de 4,5, no inverno de 1974 e 3,0 no verão, sendo que o menor

valor ocorreu na primavera, isto é, 2,6. 0 valor elevado no inver

no, aqui, lúdica maior freqüência de inversão noturna nessa estação

do ano que nas' outras.

Ao cotejar os valores de H9 médio com HX me

dio, coluna 3 e 5, T a b e l a II obtidos segundo o método, agora,

exposto, observa-se que no verão, em São Paulo, quando HX alcança os

maiores valores, também H9 torna-se elevado. No inverno, por outro

lado, dada a grande freqüência de inversão noturna e a reduzida in

solação, deve-se esperar H menor pela manhã e ã tarde, como de fa

to se observa na Tabela II. Portanto, o método presente parece con

sistente, dado que os valores de H9 e HX são climatologicamente sig

nificativos. No Rio de Janeiro o comportamento da CL depende muito

mais das condições das temperaturas da superfície do oceano e da con

vecção no continente do que de fatores focais. A região costeira

constitui uma descontinuidade, onde duas características da CL do

minam. No verão há forte aquecimento continental e convecção, com

isso as brisas intensificam-se e transportam a CM marinha para a re_

gião litorânea. Esse fato foi observado no Rio por Nicolli et ai.

(10) e por Kapoor (14) em Bombaim, fndia, isto é, no verão HX ê me

nor do que no inverno, ver Tabela III. Pela manhã H9 segue o mesmo

comportamento que em Sao Paulo, é, todavia, mais elevado porque o

oceano funciona como fonte de calor e reduz a intensidade das inver

soes noturnas.
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As alturas HX e H9, aqui determinadas, repre

sentam os valores mensais médios da profundidade da CM efetiva ou a

altura da base da Cl elevada. Em São Paulo e no Rio, sabe-se que

as ocorrências de pior qualidade do ar dão-se, geralmente, no inver

no e pela manha, especialmente nos períodos em que os anticicloncs

polares aproximam seus centros do sul do pais. Dado que o método,

apresentado, pretende-se que seja válido, também, quando aplicado

na determinação diária das alteras da camada de inversão, naqueles

dias de alto nível de concentração de poluentes, os valores de H9 e

HX provavelmente serão encontrados pequenos.

11) CONCLUSÕES

0 cálculo da altura da inversão térmica, de

manha, pelo método aqui desenvolvido, deve ainda ser aplicado ãs

sondagens de cada dia. Dos valores diários de H9 deve-se obter as

médias mensais, para comparação com as alturas H9 determinadas pe

los perfis médios de cada mês. Essa análise fica por ser realizada.

Para estimar a altura máxima da CM, com a média das temperaturas

máximas e o perfil médio de cada mês, sem detalhes nos níveis de

observação, o método parece válido e consistente. A normal das

máximas deve ser empregada quando o período de observação do ar su

perior coincidir, com pelo menos 15 ou 20 anos de registro das má

ximas.

A aceitação desse método, para determinar a

altura da base da camada de inversão, durante o dia, somente - será

definitiva depois de extensa aplicação. Em futuros experimentos e

estudos de difusão atmosférica, haverá excelente oportunidade para

se comprovar a eficiência do método que se acabou de apresentar.

/te
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