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Rogério Lessa de Castro Carneiro

Tese de Doutorado do Curso de
Pós-Graduação em Meteorologia,
orientada pelos Drs. Carlos Afonso
Nobre, e Humberto Ribeiro da Rocha, aprovada em 24 de fevereiro de
2012.

URL do documento original:
<http://urlib.net/8JMKD3MGP8W/3BB4645>

INPE
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RESUMO
Este estudo investigou a variação sazonal do balanço de energia e os padrões da
circulação atmosférica em escala local e regional, sobre as encostas da Serra do Mar, no
litoral Norte do estado de São Paulo, em uma área de preservação de Mata Atlântica,
composta por Floresta Ombrófila Densa Altimontana, pertencente Parque Estadual da
Serra do Mar (23º19’08,4’’S; 45º05’49,2’’W). O estudo das circulações regionais
contou com uma rede estações meteorológicas de superfícies, instaladas sobre as
encostas da Serra do Mar e sondagens com um balão cativo. O estudo das circulações
locais e do balanço de energia, foi realizado em uma microbacia localizada sobre um
planalto na face oceânica da Serra do Mar, com aproximadamente 2km2, instrumentada
com uma torre de 60m com medidas dos fluxos radiativos e energéticos, e 3 mastros de
30m. Verificou-se um padrão sazonal no ciclo anual de temperatura, umidade e dos
fluxos (radiativos e de energia), controlados pela quantidade de irradiância solar que
chega à superfície, apresentando maiores valores no verão. Além da variação sazonal
também foi observado flutuações na escala intrassazonal moduladas pela presença de
nebulosidade, principalmente no período chuvoso. A sazonalidade da pressão
atmosférica e da razão de mistura mostrou-se ligada a Alta Subtropical do Atlântico Sul,
que nos meses inverno contribui para o aumento da pressão atmosférica e advecção ar
seco sobre a Serra do Mar. As médias do ciclo diário da direção do vento, indicaram a
existência de um regime regional de brisas com um padrão bimodal da direção do vento
NNE-SSO, sempre com direções opostas sobre a face continental e oceânica. Durante o
dia (noite) a direção do vento foi de NNE (SSO) formada pela brisa vale-montanha
(montanha-vale) na face continental, e de SSO (NEE) por uma atuação conjunta das
brisas vale-montanha e marítima (montanha-vale) na face oceânica. Em geral, os
sistemas brisa diurna tiveram início às 09h com o aquecimento das encostas e suprimida
às 18h com o por do Sol, onde teve início a brisa noturna decorrente do resfriamento da
superfície e forçantes gravitacionais. Na face oceânica a brisa diurna mostrou-se
composta por dois sistemas regionais de circulação, entre 09h e 12h LST pela brisa de
montanha e após 12h pela brisa marítima, que em alguns casos ocupou toda a camada
de mistura e em outros apenas uma fração. A brisa noturna mostrou-se sempre
confinada no interior da camada limite estável, na forma de um pequeno jato noturno de
baixos níveis, tanto no regime diurno ou noturno os sistemas de brisas mostraram-se
desacoplados da circulação de grande escala. Localmente, sobre a microbacia, também
se observou a atuação das circulações regionais de brisas modulando a circulação local.
Entretanto, no período de transição entre o sistema brisa noturna para a diurna
observou-se a formação de padrões de circulação térmica relacionados ao processo de
erosão da camada limite estável, formada no período noturno no interior da microbacia.
Abaixo do dossel vegetal foram observadas circulações locais opostas acima e abaixo
do dossel vegetal, tanto no período noturno quanto no diurno. Estas circulações tiveram
origem pela deflexão dos escoamentos das brisas sobre as encostas da microbacia.
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OBSERVATIONS OF THE CIRCULATION PATTERN OF THE REGIONAL
AND LOCAL SCALE WIND IN THE SERRA DO MAR, SP
ABSTRACT
This study investigated the seasonal variation of the energy balance and atmospheric
circulation patterns in local and regional scale on the slopes of the Serra do Mar, on the
northern coast of São Paulo, in a preservation area of Atlantic Forest, comprising
Altimontana Tropical Rain Forest, belonging State Park of Serra do Mar (23º19'08.4''S;
45º05'49.2''W). The study of regional circulation used a network of surface weather
stations, located on the slopes of the Serra do Mar and atmospherics soundings using a
captive balloon. And for the study of local circulation and energy balance, a watershed
located on the plateau, in ocean side of Serra do Mar, with approximately 2km2, was
instrumented with a 60m tower with measurements of the radiative and energy fluxes,
and 3 masts 30m strategically positioned. There was a seasonal pattern in the annual
cycle of temperature, humidity, and radiative and energy flows, controlled by the
amount of solar radiation that reaches the surface, showing higher values in summer. In
addition to the seasonal variation was also observed on the scale intraseasonal
fluctuations modulated by the presence of clouds, especially during the rainy season.
The seasonality of atmospheric pressure and mixing ratio was found to be probably
linked to the South Atlantic Subtropical High, which in the winter months contributes to
the increase of atmospheric pressure and dry air advection over the Serra do Mar. The
mean daily cycle of wind direction, indicated the existence of a regional regime breeze,
composed by a bimodal pattern of wind direction NNE-SSO, always showing opposite
directions on the continental and oceanic slopes. During the day (night) the wind
direction was NNE (SSO) formed by the mountain-valley (mountain-valley) breezes on
the continental side, and SSO (NNE) by a joint action of mountain-valley and sea
(mountain the valley) breezes on the ocean slope. Generally, the diurnal wind systems
began at 09 LST with the heating of the slopes and suppressed at 18 LST, with the
sunset, when began the nocturnal breeze, due to surface cooling and gravitational
forcing. On the ocean slope, the diurnal breeze showed composed by two regional
systems of breezes, between 09 and 12 LST by the mountain breeze, and after 12 LST
by the sea breeze, which in some cases occupied the entire mixed layer and in others
only a fraction. The nocturnal breeze was always confined within the stable boundary
layer, and showed in the form of a small nocturnal low-levels jet. Both, diurnal or
nocturnal breezes systems proved to be decoupled from large-scale circulation. Locally
on the watershed also observed the performance of the regional circulations breezes
modulating the local circulation. However, during the transition of the nocturnal to
diurnal breeze was observed a thermal local circulation patterns, related with erosion of
the stable boundary layer formed during the night within the watershed. Below and
above the canopy were observed an opposite directions of local circulation, both at night
and during the day. These circulation originated by the deflection of the breezes flow on
the slopes of the watershed.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A região da Serra do Mar é geopoliticamente estratégica pela alta densidade
populacional e parques tecnológicos. Também tem grande importância ecológica pois
concentra expressiva fração da floresta de Mata Atlântica remanescente no Brasil
(SILVA; CASTELETI,2003; RIBEIRO et al,. 2009). O litoral do estado de São Paulo é
marcado pela cadeia de montanhas da Serra do Mar, que na face sudeste e divisa com o
Oceano Atlântico forma escarpas íngremes com até 1800m, e no lado noroeste define
um planalto de relevo irregular com complexo sistema de drenagem para o interior, com
microbacias limitadas entre 800 e 1200m de altitude. A região tem a ocorrência
climatológica de sistemas meteorológicos transientes de grande escala e de escala
sinótica como as frentes frias e a Zona de Convergência do Atlântico Sul, e tem na
circulação do vento a influência da circulação do sistema de alta pressão
semipermanente à superfície do Atlântico Sul e suas oscilações (SATYAMURTY et al.,
1998). Contudo a proximidade do oceano e a topografia complexa criam condições para
o aparecimento de circulações regionais nas encostas e no planalto. O contraste de
temperatura entre continente e oceano favorece a formação de Brisas Marítima
(SIMPSON, 1994; MILLER et al., 2003; CROSSMAN; HOREL, 2010), e o ciclo
diurno de aquecimento e (resfriamento) das encostas favorece a formação da brisa valemontanha (montanha-vale) durante o dia (noite) (STULL, 1988; SIMPSON, 1994;
WHITEMAN; ZHONG, 2008; PETENKO, 2010). Estudos prévios discutem a
ocorrência destes padrões de circulação na região da Serra do Mar e vizinhanças. Gille
et al (2005) mostrou com dados de satélite a ocorrência da brisa terrestre. Oliveira &
Silva Dias (1982) reportaram, que a brisa marítima ocorre em aproximadamente ¾ do
tempo na cidade de São Paulo, 90 km distante da costa. Silva Dias et al. (1995)
reportaram medidas de direção do vento na camada limite nas vizinhanças de São
Paulo, que mostraram o padrão atuante da brisa marítima, e levantaram a hipótese da
conexão dessa circulação com o escoamento anabático ao longo da encosta da Serra do
Mar. Outros estudos discutem aspectos associados da brisa marítima em São Paulo
(JORGETTI et al., 2002; FREITAS et al., 2007).
Além destas circulações de escala regional, em situações propícias de relevo, podem
ocorrer circulações locais devido ao aquecimento diferencial do terreno complexo. No
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período diurno as faces das microbacias são aquecidas mais rapidamente que o topo,
gerando potencialmente um gradiente de pressão vertical, e escoamentos anabáticos
ascendem lentamente pelas faces das microbacias. Em contrapartida no período
noturno, o resfriamento mais rápido da superfície nos topos, favorece o escoamento
catabático com ar frio descendo pelas encostas sob o efeito da gravidade, e o eventual
acúmulo de ar frio nos vales durante a noite (SIMPSON, 1994; FOKEN 2008). Como
consequência eventualmente forma-se uma célula térmica fechada na camada limite
planetária, convergindo massa no vale durante a noite com leve movimento vertical
ascendente no centro, e, analogamente, durante o dia, divergência de massa sobre o vale
associado a leve movimento vertical descendente sobre a área central (OKE, 1987;
STULL, 1988).
As forçantes das circulações locais e regionais decorrem da intensidade e variação
temporal do aquecimento da camada limite, portanto do balanço de energia à superfície.
Há notável escassez de estimativas acuradas do balanço de energia sobre áreas com
floresta de Mata Atlântica e em especial com medições de campo. A medição dos fluxos
de energia e sua associação com um tipo de cobertura do solo podem ser feitas com
medidas diretas utilizando-se a técnica de eddy covariance, um método que por sua vez
é aplicado idealmente sobre superfícies planas, supondo-se uma atmosfera turbulenta
sobre uma área espacialmente homogênea (KAIMAL; FINNIGAN, 1994; FOKEN;
WICHURA, 1996), condições que são raramente encontradas. Desta forma, a
complexidade da topografia, os padrões de circulações locais e de meso-escala e as
condições de estabilidade atmosférica no período noturno induzem a erros na estimativa
dos fluxos médios (AUBINET et al., 2003; TURNIPSEED et al,. 2003, 2004). Vários
trabalhos reportam a importância dos transportes advectivos nestas condições
complexas, e em especial para escalares como a concentração de gás carbônico
(MODEROW et al,. 2007; MARCOLA et al., 2005; ALBINET et al., 2005). Desta
forma o padrão das circulações locais e os fluxos de energia à superfície passam pelo
reconhecimento da estrutura da camada limite planetária, por exemplo os perfis
verticais de vento, temperatura e umidade do ar e sua variação temporal.
Em locais de topografia complexa como a Serra do Mar, devido ao ciclo diário de
aquecimento e resfriamento da superfície podem formar-se circulações locais na escala
de centenas de metros (por exemplo sobre bacias hidrográficas encaixadas em vertentes
bem definidas) a dezenas de quilômetros (sobre as encostas da Serra e planalto). À
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primeira vamos nos referir neste trabalho como circulações locais, e à segunda como
circulações regionais. Entende-se que existam, provavelmente, mecanismos formadores
da circulação atmosférica sobre a Serra do Mar, compostos por circulações locais,
regionais e sinóticas, que determinam as condições de tempo e clima sobre a região,
ainda pouco reportados e esclarecidos, e que por sua vez serão investigados nesta tese
por meio de medidas observacionais.
1.2 Objetivo
O objetivo desta tese foi investigar as circulações atmosféricas regionais e locais na
camada limite planetária, sobre a Serra do Mar no litoral norte do estado de São Paulo,
utilizando-se medidas de campo para interpretar mecanismos e padrões associados.
Desta forma, foram alinhados os seguintes objetivos específicos:
Investigar os padrões das circulações regionais, em especial a presença dos sistemas de
brisas marítima, terrestre, e vale-montanha e montanha-vale.
Investigar os padrões de circulação locais sobre uma área no planalto, com configuração
de microbacia de pequena escala (aproximadamente 1 km2) colocando-se em especial a
existência de algumas hipóteses teóricas:
Hipótese 1: circulação diurna com célula térmicamente fechada, com escoamento
anabático sobre as encostas e movimento vertical descendente no centro da bacia;
Hipótese 2: circulação noturna com célula térmicamente fechada, com escoamento
catabáticos sobre as encostas, e movimento vertical ascendente no centro da bacia;
Dada a presença de vegetação densa e alta, e a possível inversão de escoamento acima e
abaixo do dossel como consequência da diferença de temperatura entre o ar acima do
dossel e o ar próximo ao solo, formulou-se mais duas hipóteses.
Hipótese 3: padrão diurno com escoamento anabático acima do dossel e escoamento
catabático abaixo do dossel, gerado pela maior temperatura do ar acima do dossel em
relação ao ar próximo do solo;

3

Hipótese 4: padrão noturno com escoamento catabático acima do dossel e escoamento
anabático abaixo do dossel, gerado pela menor temperatura do ar acima do dossel em
relação ao ar próximo do solo;
Hipótese 5: padrão de circulação onde dominem mecanismos de escala maior que a da
microbacia (regionais ou grande escala), em combinação com restrições de circulação
do vento forçadas por obstruções geométricas locais ao escoamento.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Serra do Mar
A Serra do Mar é um conjunto de montanhas próximo ao litoral. Estende-se do Rio de
Janeiro ao norte de Santa Catarina, com cerca de 1.000 km de extensão apresentando
cumes com até 2300m de altitude. Ainda existem duvidas sobre sua origem, porém
alguns pesquisadores atribuem a processos tectônicos do período Cenozóico
(ALMEIDA, 1976). Sobre o estado de São Paulo, o relevo impõe-se como típica borda
de planalto, geralmente nivelada pelo topo em altitudes de 800 a 1200 m (ALMEIDA;
CARNEIRO, 1998). A região localizada entre as cidades de São Paulo e Rio Janeiro
tem grande importância geopolítica, com obras de infraestrutura como portos, rodovias,
oleodutos, gasodutos, usinas hidroelétricas e nucleares. O clima subtropical e a
influência de sistemas de grande escala, como as Frentes Frias e a Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), e processos regionais como o levantamento
orográfico sobre as encostas, combinado com o transporte de umidade do oceano
Atlântico favorecem a abundância de chuvas (SILVA DIAS et al., 1995), que podem
alcançar até 4000mm anuais (CÂMARA (2003)). As condições climáticas e aos altos
índices pluviométricos criaram condições para o estabelecimento de uma vegetação
exuberante de Floresta Ombrófila Densa sobre todo o domínio da Serra do Mar,
compondo parte do bioma de Mata Atlântica onde ainda permanece o maior fragmento
continuo do bioma, sendo 37% dos 7% renascentes, que podem conter de 1 a 8% do
total de espécies da fauna e da flora mundial (SILVA; CASTELETI, 2003; RIBEIRO et.
al., 2009).
2.2 Camada Limite Planetária (CLP)
A Camada Limite Planetária (CLP) é definida como a parte da troposfera direta e
rapidamente influenciada pela superfície terrestre, e responde às forçantes na escala de
tempo de uma hora ou menos, por meio da transferência de momentum, fluxos de calor
latente e sensível, emissão de poluentes e modificação do escoamento induzida pelo
terreno. A espessura e estrutura da CLP são totalmente variáveis no espaço e no tempo,
variando na faixa de centenas de metros a poucos quilômetros (STULL, 1988). Sobre
superfícies oceânicas a espessura da CLP sofre pouca variação no tempo e espaço,
devido à pequena variação da temperatura da superfície da água no ciclo, e tem as
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maiores mudanças de estrutura relacionadas aos sistemas sinóticos e processos de
mesoescala diário (GARRAT, 1992). Em superfícies continentais a profundidade e
estrutura da CLP está condicionada aos processos de trocas de energia e momentum
entre a superfície e atmosfera, e fatores locais como topografia, tipo de cobertura
vegetal e umidade do solo, além de processos de escala sinótica (STULL, 1988).
Tanto sobre superfícies oceânicas como continentais a CLP é menos profunda em
regiões de alta pressão do que em regiões de baixa pressão. A divergência horizontal em
baixos níveis associadas a condições sinóticas de alta pressão, levam ar em direção de
áreas de baixa pressão, tornando a CLP mais rasa em áreas de alta pressão e mais
profunda em regiões de baixa pressão (HOLTSLAG; DUYNKERKE, 1998). Sobre
regiões continentais a evolução da estrutura da CLP é bem mais definida em áreas de
alta pressão do que em áreas de baixa pressão. A Figura 2.1 mostra uma típica evolução
do ciclo diário da CLP, e a abreviação usadas para cada camada da estrutura da CLP:
Camada de Nuvens (CN), Atmosfera Livre (AL), Camada de Mistura (CM), Camada
Residual (CR), Camada Limite Estável Noturna (CLE), Camada Superficial.

Figura 2.1 – Estrutura da CLP em regiões de alta pressão sobre o continente e evolução
dos perfis de temperatura potencial durante o ciclo diário, (S1-S6)
iniciando-se às 16hs.
Fonte: Adaptado de Stull (1988)
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2.2.1 Camada Superficial
É a camada da CLP mais próxima da superfície e compreende aproximadamente 10%
de sua altura total. É caracterizada pela pequena variação vertical dos fluxos
turbulentos, cerca de 10% em magnitude.
2.2.2 Camada de Mistura (CM) ou Camada Limite Convectiva
A CM é assim chamada devido à intensa mistura vertical, associada aos processos de
trocas turbulentas, tendendo a manter constante com altura os valores de variáveis como
temperatura potencial e umidade, como ilustrado no perfil S1 da Figura 2.1. A
turbulência na camada de mistura geralmente está associada à convecção causada pelo
aquecimento da superfície, e resfriamento radiativo das nuvens. Na primeira situação
células convectivas são formadas pelo aquecimento da superfície, e no segundo caso o
ar frio desce do topo das nuvens, em eventos que podem acontecer simultaneamente,
principalmente quando estratocumulos estão presentes no topo da camada. Sempre
quando a convecção é o mecanismo dominante existe um vento cisalhante no topo da
CM, que contribui para a geração de turbulência mecânica. A ação destes dois tipos de
turbulência, mecânica e térmica, tendem a misturar uniformemente a temperatura e
umidade em toda a camada. Sua formação acontece logo nas primeiras horas da manhã
e está vinculada ao aquecimento da superfície. Geralmente o ciclo diário do crescimento
tem quatro fases:
i) Formação de uma rasa CM com crescimento lento: Durante o início da manhã a CM é
rasa, da ordem de dezenas de metros de altura, e seu crescimento é lento devido a
presença da CLE formada no período noturno, fase chamada de erosão da CLE (perfil
S4, Figura 2.1).
ii) Rápido crescimento da CM: No final da manhã, quando o aquecido até alcançar
temperatura da CR, o topo da CM moveu-se para próximo da base da Camada Residual
(CR), então as plumas termais penetram na CR fazendo a CM ter crescimento rápido
que pode alcanças alturas de 1km na escala de tempo da ordem de 15 minutos (perfil S5
e S6, Figura 2.1).
iii) A altura da CM permanece constante: Quando as térmicas alcançam a Camada de
Inversão (CI), a CM cessa seu crescimento rápido, tomando o lugar antes da ocupado
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pela CR, permanecendo com altura constante praticamente durante todo o período da
tarde. Pouca variação na altura é observada devido ao balanço entre o entranhamento e a
subsidência na CI. Nesta fase a altura da CM poder ter grande variação de local para
local, dependendo das condições sinóticas e de mesoescala, variando de 400m sobre
oceanos, até 5km em regiões desérticas. Em regiões continentais de latitudes médias
observam-se valores recorrentes entre 1 e 2 km (perfil S1, Figura 2.1).
iv) Decaimento da Turbulência na CM: próximo ao pôr do Sol, a taxa de geração de
turbulência cai até o ponto onde não pode ser mais mantida, e na ausência de forçantes
mecânicas a turbulência é reduzida complemente, dando lugar a uma CR.
2.2.3 Camada de Inversão (CI) e Zona de Entranhamento (ZE)
A CI é a camada na qual ocorre a transição entre a CLP e AL. É caracterizada pela
estabilidade estática que inibe movimentos verticais de convecção, dificultando as
trocas de massa e energia entre a CLP e a AL. O termo ZE é dado a CI no período
diurno, onde as térmicas geradas na CM pelo aquecimento da superfície, podem ganhar
energia suficiente para penetrar na CI, caracterizando o entranhamento.
2.2.4 Atmosfera Livre (AL)
É a camada localizada acima da CLP na qual os efeitos das trocas de energia e massa
entre a superfície e a atmosfera são pouco manifestados, predominando-se o
escoamento laminar e as perturbações atmosféricas de escala sinótica.
2.2.5 Camada Residual (CR)
Cerca de meia hora após o pôr do Sol e na ausência de advecção de ar frio, ocorre
inibição da formação das térmicas, com redução da turbulência e formação de uma CM
bem misturada, que algumas vezes é chamada de CR, porque o estado das variáveis de
estado e concentração de gases é a mesma da precursora CM. A CR é estratificada, e a
turbulência resultante é muito fraca, e praticamente a mesma em todas as direções. A
CR não tem contato direto com a superfície, e durante a noite uma Camada Limite
Estável (CLE) é formada e cresce em espessura próxima à superfície (perfis S2 e S3,
Figura 2.1). Assim, a CR restante não é afetada por trocas de energia e massa com a
superfície, mantendo suas características até o início da manhã, quando ocorre o
entranhamento de térmicas do início de formação da nova CM.
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2.2.6 Camada Limite Estável (CLE)
Devido o resfriamento radiativo da superfície durante o período noturno, a parte mais
baixa da CR é resfriada, dando origem a CLE, que tende a crescer em espessura com o
decorrer da noite. Esta camada é caracterizada pela estabilidade estática e pela fraca e
esporádica turbulência. Embora, o vento próximo à superfície seja calmo durante a
noite, o vento acima da superfície pode acelerar-se em um fenômeno chamado de Jato
de Baixo Níveis ou Jato Noturno. A estabilidade estática da CLE tende a suprimir a
turbulência, enquanto o desenvolvimento do Jato Noturno aumenta o cisalhamento
gerando turbulência mecânica. Esta turbulência aparece na forma de pequenas rajadas
que podem causar mistura. Em períodos não turbulentos este fluxo torna-se
essencialmente desacoplado da superfície.
Oposto ao período diurno, quando a CM apresenta um limite superior bem definido, o
limite superior da CLE é mal definido, onde existe uma pequena mistura com a CR. Os
ventos na CLE exibem comportamento complexo durante à noite. Logo acima da
superfície o vento é calmo, e em alturas acima de 200m podem alcançar de 10 a 30 m s-1
no Jato noturno. Logo acima a velocidade de vento é menor e pode estar próximo do
balanço geostrófico. Em contato com a superfície em uma pequena camada podem
ocorrer escoamentos catabáticos ou ventos de drenagem causados pelo ar frio próximo a
superfície, seguindo em direção aos declives pela influência da topografia e da
gravidade.
2.3 Circulações Locais
Variações geográficas como topografia, heterogeneidade da superfície ou da cobertura
vegetal podem modificar o escoamento na CLP, e em alguns casos gerar circulações em
conjunto com ciclos diários de aquecimento e resfriamento. Durante o dia o
aquecimento das encostas das montanhas pelos raios do Sol e o resfriamento radiativo
durante à noite aquecem ou resfriam o ar adjacente às encostas por condução e trocas
turbulentas. Se o ar próximo às encostas das montanhas está a uma temperatura
diferente do que o ar ambiente na mesma altura sobre o centro do vale, então forças de
empuxo irão gerar uma circulação térmica (OKE, 1987; STULL, 1988). Forças
similares também podem ocorrer sobre superfícies planas com albedo, cobertura vegetal
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e capacidades térmicas diferentes, gerando um heterogêneo campo de temperatura e
pressão (KAIMAL; FINNIGAN, 1994).
Em geral são chamados de circulações locais os ventos gerados por forçantes locais
(como a Brisa vale-montanha e Brisa Marítima), que sobre condições sinóticas ou
mesoescala intensas podem ser modificadas ou até mesmo suprimidas (STULL, 1988).
2.3.1 Circulações locais em regiões com topografia complexa
Referem-se aqui às circulações locais como as que podem formar-se na escala de
centenas de metros a dezenas de quilômetros, ou seja de forma mais geral e distinta da
definida na introdução. No pôr do Sol pode-se supor a existência de uma extensa CR
acima dos limites topográficos da região com topografia complexa formada por vales e
morros, devido à redução da turbulência formando uma camada neutra, estratificada e
aquecida, sobre todo o sistema vale montanha. No início da noite, com o resfriamento
radiativo da superfície e o subsequente resfriamento do ar adjacente nas encostas da
montanha, pode resultar em um escoamento gravitacional no sentido declividade abaixo
(ventos catabáticos), que são da ordem de poucos metros de altura (aproximadamente
20m) e velocidades de 1 a 5 ms-1. Dependendo da topografia local algumas vezes este ar
frio pode permanecer aprisionado no interior do vale (OKE, 1987; STULL, 1988). A
permanência do escoamento catabático pode formar um bolsão de ar frio nos limites
topográficos do sistema vale montanha (LUNDQUIST et al., 2008). Como resultado do
ar mais frio no fundo do bolsão de ar frio forma-se uma CLE que pode atingir algumas
centenas de metros, dependendo da geometria do relevo e condições sinóticas
(MCKEE; O’NEAL, 1989; CLEMENTS et al,. 2003), com a presença da CR mais
aquecida no limite superior da inversão térmica (STULL, 1988) (Figura 2.2c). A
ausência de mistura vertical e turbulência na CR associado a estabilidade da CLE dentro
do domínio topográfico é responsável por desacoplar a massa de ar contido na CLE da
AL (WHITEMAN, 2000). Alguns estudos já reportaram a formação destes bolsões de
ar frio ao desacoplamento com a AL (MILLER et al,. 1983; MCCHESNEY et al,. 1995;
GUSTAVSSON et al,. 1998; LINDKVIST et al,. 2000; CLEMENTS et al., 2003;
ZANGL, 2005; CHUNG et al., 2006; LUNDQUIST et al., 2008).
Com o nascer do Sol, ocorre o aquecimento das encostas das montanhas, que por trocas
turbulentas aquecem o ar adjacente gerando uma circulação sobre as no sentido do
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aclive (ventos anabáticos). Esta suave circulação, da ordem de 1 ms-1, abrange toda a
encosta da montanha seguindo do fundo do vale até o topo. Algumas vezes são
observadas a formação de nuvens nas cristas das montanhas. Quando a geometria é
propícia à circulação fechada, acima do vale pode ocorrer convergência de massa e um
suave movimento vertical descendente (Figura 2.2d). O ar aquecido deixa o fundo do
vale, e é reposto pelo de ar frio do bolsão remanescente. Em adição, o aquecimento do
fundo do vale cria uma fina CM. Sobre a presença da topografia a CM é constantemente
drenada pelos ventos anabáticos tornando o crescimento da CM mais lento do que sobre
condições de superfície planas (Figura 2.2e) (OKE, 1987; STULL, 1988).
O balanço entre o entranhamento na CM e a subsidência da CLE varia entre os
extremos, sem CM, para rápido crescimento com pequena subsidência (WHITEMAN,
1982). Quase sempre o bolsão de ar frio é completamente eliminado, deixando uma CM
bem definida (Figura 2.2f). Quando isto acontece os processos turbulentos aumentam
repentinamente, algumas vezes alcançam valores 6 vezes maiores que no início da
manhã (BANTA, 1985). Na Figura 2.2, o aquecimento em ambas as paredes do vale foi
idealizado como sendo igual. Entretanto, a orientação das encostas e a variação diária
do angulo zenital, causam aquecimentos desiguais sobre as encostas, podendo resultar
em uma circulação assimétrica no processo de erosão da CLE (OKE, 1987).
Sobre o vale de drenagem, entre as encostas de grandes montanhas de uma região de
topografia complexa, durante o período noturno devido ao resfriamento do ar próximo à
superfície podem ocorrer escoamentos forçados gravitacionalmente fluindo no sentido
da rede de drenagem em direção a parte mais baixa do relevo (e.g. planícies, lagos ou
oceanos), conhecido ventos de montanhas, ventos de drenagem ou brisa de montanha. A
espessura deste escoamento pode variar de 10 a 400m com velocidades da ordem de 1 a
15 ms-1, dependendo do tamanho das encostas e restrições ao longo do vale (NEFF;
KING, 1987; BANTA et al,. 2004; WHITEMAN; ZONG, 2008). Durante o dia com o
aquecimento das encostas das montanhas acontece o oposto, com ar quente subindo
suavemente a rede de drenagem ou as encostas das montanhas, formando a brisa valemontanha.
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Figura 2.2 –Evolução esquemática do ciclo diário da circulação local vale-montanha.
Perfis de temperatura potencial correspondem às sondagens realizadas no
centro do vale.
Fonte: Adaptado de Stull (1988)
2.3.2 Brisa Marítima
A Brisa Marítima é uma circulação térmica local que ocorre em quase em todas as áreas
costeiras do mundo (MASSELINK; PATTIARATCHI, 1998). É formada pela diferença
de temperatura entre as superfícies do continente (quente) e o oceano (frio). Com o
aumento da diferença de temperatura entre a superfície continental e o oceano, um
gradiente de pressão é formado em baixos níveis da atmosfera, dando início à formação
da brisa marítima, próximo a superfície terrestre (SIMPSON, 1994). Outros fatores
podem influenciar a formação da brisa, como a estrutura e direção do sistema de brisa
marítima, dentre eles a presença de encostas próximas aos corpos de água,
complexidade da faixa do litoral e condições sinóticas da atmosfera.
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2.3.2.1 Papel da topografia no desenvolvimento da brisa marítima
A presença de montanhas próximas à costa pode aumentar a taxa de aquecimento da
superfície aumentando o contraste de temperatura entre continente e oceano,
antecipando e acelerando a penetração da brisa, em comparação com uma costa plana
(MILLER, 2003). Dependo das condições de estabilidade atmosférica a presença da
topografia pode atuar como uma barreira a penetração da brisa marítima no continente
(ATKINSON, 1981; ABBS; PHYSICK, 1992), formando nevoeiro ou nuvens sobre as
encostas (ASAI; MITSUMOTO, 1978; BANTA, 1993).
2.3.2.2 Complexidade da linha costeira
Os recortes no contorno da linha costeira, na ausência de fortes padrões sinóticos
dominantes, podem gerar diversas e separadas brisas marítimas em diferentes partes da
costa. Os aparecimentos destas brisas podem não ocorrer simultaneamente e não ter as
mesmas intensidade e direções (KUSUDA, ALPERT, 1983; MELAS et al., 1998).
2.3.2.3 Ambiente Sinótico
A influência da circulação de escala sinótica sobre a formação e estrutura da brisa
marítima vem sendo estudado extensivamente (e.g. GILLIAM et al., 2004; PORSON et
al., 2007; MOLINA; CHEN, 2009). Para estudo da influência da circulação de escala
sinótica sobre as brisas marítimas, o vento sinótico geralmente é divido em quatro
componente, no sentido da brisa, sentido oposto ao da brisa, e nas direções paralelas a
linha costeira (CROSMAN; HOREL, 2010), sendo que o efeito do fluxo paralelo à
costa é pequeno (SAVIJARVI; ALESTALO, 1988).
A magnitude do gradiente horizontal de temperatura e a forma da região frontal da brisa
marítima podem ser aumentadass (reduzidas) por ventos sinóticos no sentido contrário
(a favor) da brisa marítima (CROSSMAN; HOREL; 2010). Valores críticos de ventos
sinóticos no sentido contrário ao da brisa variando entre 6 e 11ms-1 foram reportados
suficientemente para inibir a formação da brisa marítima ou lacustre (BIGGS; GRAVE,
1962; ARRITT, 1993; PORSON et al., 2007). Valores menores podem atrasar ou
manter a brisa estacionada.
Em contra partida, ventos sinóticos no mesmo sentido, da ordem de 2 a 4 ms-1 podem
ser suficientes para tornar a brisa marítima indistinguível da massa de ar continental
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(SAVIJARVI; ALESTALO, 1988; ARRITT; 1993). Entretanto, suaves ventos de escala
sinótica no mesmo sentido da brisa marítima podem fazer a penetração alcançar
distâncias de até 100km sobre superfícies continentais planas (CLARK; 1984;
GARRAT; PHYSIC, 1985).
2.4 Padrões das circulações sobre a Serra do Mar
Existem poucos trabalhos realizados sobre o estudo das circulações locais sobre a região
da Serra do Mar. A maioria dos trabalhos observacionais e de modelagem foi realizada
sobre sistemas de brisas marítimas no transecto Cubatão - São Paulo. Oliveira e Silva
Dias (1982), baseados em sete anos de observações em estações meteorológicas de
superfície, identificaram a existência de um padrão bimodal no ciclo diurno da direção
do vento sobre a cidade de São Paulo. Este padrão foi atribuído à penetração do sistema
de brisa marítima. Eles reportaram que em média a penetração da brisa marítima a
40km de distância do litoral e a 900m de altitude aconteceu entre 13h e 14h. No ano de
1978 foram registrados 217 dias com penetração da brisa marítima, demonstrando a
importância do sistema de brisa marítima sobre a circulação local sobre a cidade de São
Paulo. Jorgetti et al. (2002) identificaram a variação sazonal no horário de penetração da
brisa marítima sobre o mesmo local, onde nos meses de verão aconteceu próximo ás
14h e nos meses de inverno próximo às 16h, provavelmente associado à maior
irradiância solar nos meses de verão.
Armani et al. (2006) identificaram e influência da brisa marítima e terrestre na
precipitação observada no transecto Cubatão - São Paulo, e reportaram que a brisa
marítima tem grande participação no volume da chuva orográfica sobre a Serra do Mar
principalmente no período da tarde. Silva Dias et al. (1995) observaram padrões de brisa
na camada limite por meio de medições da direção do vento com balão piloto, e por
meio de simulações numéricas propuseram haver uma conexão das circulações térmicas
sobre as encostas com a brisa marítima, na forma de acoplamento, onde, o sistema de
brisa marítima foi intensificado pelos escoamentos de origem térmica sobre as encostas
da Serra do Mar. Freitas et al. (2007) reportaram a interação da brisa marítima com
efeito da ilha de calor formada sobre a cidade de São Paulo, e verificaram que em média
a velocidade de propagação da brisa marítima é cerca de 0,3 ms-1 maior do que em
situação sem a presença da cidade.

14

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Sítio experimental
O sítio experimental onde foram realizados os estudos micrometeorológicos e estrutura
da CLP, foi instalado sobre a microbacia do Ribeirão Ipiranga, denominada neste estudo
de Microbacia Experimental (MBE). A referida microbacia está localizada no Núcleo
Santa Virgínia (NSV), Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), Instituto Florestal (IF)
do estado de São Paulo (SP). O PESM foi criado em 1977 e possui uma área de
315.000ha cobrindo a porção costeira do Sul de SP até o Sul do estado do Rio de
Janeiro (RJ), sendo a maior porção contínua preservada do Bioma Mata Atlântica do
Brasil.
O NSV é predominantemente coberto por Floresta Ombrófila Densa Montana
(VELOSO et al., 1991) e tem uma área de aproximadamente 5.000ha, distribuídos em
três municípios, 70% em de São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra, 20% em
Cunha e 10% em Ubatuba (Figura 3.1). A região é de relevo com escarpas típicas de
borda de planalto, nivelada pelo topo em altitudes variando de 800 a 1200 m
(ALMEIDA; CARNEIRO, 1989).
O clima é temperado úmido com Inverno seco e verão temperado (Cwb), segundo a
classificação de Köppen, ou seja, com temperatura média do mês mais frio esta entre 18
e -3ºC, a época mais seca coincide com o inverno do hemisfério, precipitação mensal
mínima, inferior a 60 mm, com temperatura média do mês mais quente inferior a 22ºC e
durante pelo menos quatro meses é superior à 10ºC (VIANELLO; ALVES, 1991).
A MBE possui uma área de aproximadamente 2,5 km2 e está definida entre as
coordenadas geográficas (23º18’32,4’’S, 23º19’48,0’’S) de latitude, (45º06’18,0’’W,
45º05’20,4’’W) de longitude, com ponto central em (23º19’08,4’’S, 45º05’49,2’’W) e
altitude variando entre 970 e 1130 metros (Figura 3.1).
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Figura 3.1 – Localização do Núcleo Santa Virgínia (NSV), e relevo das proximidades
da Microbacia Experimental (MBE).
Fonte: Dados topográficos Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
3.2 Instrumentação Instalada na MBE
Para auxiliar os estudos dos padrões das circulações locais foram instalados três mastros
(M1, M2 e M3) com 24 metros de altura, posicionados no divisor de águas, meia
encosta e vertente da MBE respectivamente, assinalados em vermelho na Figura 3.2. O
dossel vegetal em cada mastro possuía aproximadamente 16, 20, 22 metros em M1, M2
e M3 respectivamente.
Cada mastro foi instrumentado com dois sistemas de coleta e armazenamentos de dados,
um acima e outro abaixo do dossel vegetal. Os sistemas de coleta de dados foram
desenvolvidos e testados no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
da Universidade de São Paulo (IAG/USP), denominados de aqui em diante como “Miniloggers”.
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Os Mini-loggers foram instalados para medir as variáveis ambientais de temperatura,
umidade relativa e pressão atmosférica a 3m de altura do solo e a 1,5m acima do dossel
vegetal, totalizando seis conjuntos de Mini-loggers, denominados (M1_T, M1_B,
M2_T, M2_B, M3_T e M3_B) (Figura 3.3). O primeiro termo é referente ao mastro
pertencente e as letras “T e B” referem-se ao posicionamento, Topo e Base
respectivamente. Além dos Mini-loggers também foram desenvolvidos no IAG/USP os
sensores de medição de temperatura do ar, umidade relativa e pressão atmosférica, que
foram instalados em cada Mini-Logger, Estes equipamentos foram provenientes do
projeto regular de auxílio a pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) “Controles da Floresta de Mata Atlântica no Clima Local e
Regional”, processo n° 2008/50285-3 .
A calibração de cada Mini-loggers e seus sensores foi realizada no Laboratório de
Instrumentação Meteorológica (LIM) do Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC). Em M1 também foram montados dois sistemas para coleta de
dados do balanço de energia acima e abaixo do dossel vegetal. Estes equipamentos
foram instalados no topo e base dos mastros e foram denominados CR10X_T e
CR10X_B. A nomenclatura deriva do sistema de armazenamento de dados, um
datalogger CR10X da empresa Campbell Scientific “T e B” referem-se ao Topo e Base
respectivamente. Os instrumentos instalados em cada sistema estão nas Tabelas 3.1 a
3.6. A Figura 3.4 ilustra detalhes dos mastros e instrumentação de cada um dos seis
Mini-Loggers, CR10X_1 e CR10X_2 em campo.
O experimento contou observações realizadas em uma Torre Micrometeorológica com
60 metros de altura, indicada por “TEC” em amarelo na Figura 3.2, a nomenclatura
TEC foi derivada de Torre de Eddy Correlation. Foram medidos fluxos de calor latente
e sensível utilizando da técnica de Eddy Correlation (60m), saldo de radiação (60m),
perfil vertical de velocidade e direção do vento abaixo do dossel vegetal (1,5m, 6,5m,
11,5m) e acima do dossel, (25m, 40m e 60m). Além da TEC foram instaladas mais 3
torres auxiliares a Nordeste de TEC (TNE), a Leste de TEC (TLE) e Sudeste de TEC
(TSE) em azul na Figura 3.2 onde foi medido o perfil vertical de vento abaixo do dossel
(1,5m, 6,5m e 11,5m) e acima do dossel (25m).

A descrição dos equipamentos

instalados na torre TEC e nas TNE, TLE e TSE estão descritos na Tabela 3.7 Estas
torres foram implementadas pelos Projeto Temático da FAPESP “Composição,
estrutura e funcionamento da Floresta do Parque Estadual da Serra do Mar” e Projeto
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Regular de Auxílio à Pesquisa da FAPESP “O balanço de carbono sobre uma floresta de
Mata Atlântica com medidas micrometeorológicas e biométricas”.
Na TEC também foi instalado a 30 metros uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD)
do projeto temático da FAPESP “Estudo da previsibilidade de eventos extremos na
Serra do Mar”, medindo as variáveis ambientais temperatura, umidade relativa, pressão
atmosférica, radiação solar, velocidade, direção do vento e precipitação pluviométrica.
Os equipamentos instalados na PCD estão na Tabela 3.8. Detalhes da torre
micrometeorológica com equipamentos de fluxos de calor latente e sensível (60m) e a
PCD (30m) na Figura 3.5.

Figura 3.2 – Esquema em três dimensões da aérea da MBE (abaixo). (M1, M2 e M3)
são os mastros, (B) local de lançamento do balão cativo, (TEC) Torre
micrometeorológica, (TNE, TLE, TSE) Torres auxiliares.
Fonte: Dados topográficos Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
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Figura 3.3 – Conjunto de seis Mini-loggers M1_T, M1_B, M2_T, M2_B, M3_T e
M3_B (a), detalhe de M3B (b).

Figura 3.4 – Figuras (a), (b) e (c) são detalhes torre e equipamentos instalados em M1,
M2 e M3, figuras (d), (e) e (f) são detalhes dos equipamentos para medidas
das componentes do balanço de radiação, instalados somente em M1.
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Tabela 3.1 – Equipamentos do sistema de alimentação de energia elétrica de cada
mastro
Quantidade
2
1, 2*
2

Equipamento
Painel Solar
Bateria
Controlador de Carga

Especificações
(KC85W, Kyocera)
( Moura Clean 12MF45, Baterias Moura)
(10A, 12V, Unitron)

* Somente M1
Tabela 3.2 – Instrumentação instalada nos Mini-loggers M2_T, M2_B, M3_T e M3_B
Quantidade
1
1
1
1
1

Equipamento
Anemômetro *
Pluviômetro *
Temperatura do ar
Umidade relativa do ar
Pressão atmosférica

Especificações
(03101, Campbell Scientific Instruments)
(Rain-Gauge, Sutron)
(LM35C, National Instruments)
(HIH4000, Honeywell International)
(MPX4115, Motorola)

* Somente em M2_T e M3_T
Tabela 3.3 – Instrumentação instalada em M1_T
Quantidade
1
1
1
1
1
1

Equipamento
Anemômetro
Pluviômetro
Temperatura do ar
Umidade relativa do ar
Pressão atmosférica
Saldo radiômetro

Especificações
(03101, Campbell Scientific Instruments)
(Rain-Gauge, Sutron)
(LM35C, National Instruments)
(HIH4000, Honeywell International)
(MPX4115, Motorola)
(Q 7.1, REBS)

Tabela 3.4 – Instrumentação instalada em M1_B
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Equipamento
Temperatura do ar
Umidade relativa do ar
Pressão atmosférica
Saldo radiômetro
Temp. do Solo (20 cm)
Temp. do Solo (40 cm)
Umid. do Solo (20 cm)
Umid. do Solo (40 cm)
Fluxo de calor no Solo

Especificações
(LM35C, National Instruments)
(HIH4000, Honeywell International)
(MPX4115, Motorola)
(Q 7.1, REBS)
(T107, Campbell Scientific Instruments)
(T107, Campbell Scientific Instruments)
(CS615, Campbell Scientific Instruments)
(CS615, Campbell Scientific Instruments)
(HPF01, HuksFlux)

Tabela 3.5 – Instrumentação instalada em CR10X_T
Quantidade Equipamento
Especificações
2
Piranômetro (Rad. Global) (CNR, Kipp Zonen)
2
Piranômetro (Rad. PAR)
(Quantun, Skye Instuments)
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Tabela 3.6 – Instrumentação instalada em CR10X_B
Quantidade Equipamento
Especificações
4
Piranômetro (Rad. Global) (CNR, Kipp Zonen)
1
Piranômetro (Rad. PAR)
(Quantun, Skye Instuments)

Tabela 3.7 – Instrumentação instalada na Torre Micrometeorológica TEC e Torres
auxiliares TNE, TLE e TSE
Quantidade Equipamento
1*
Sistema de Fluxos de
Calor Latente e Sensível
1*
Saldo Radiomêtro
1*
Anemômetro 3D (60m)
5*
Anemômetros 2D
5**
Anemômetros 2D
* em TEC ** em TNE, TLE e TSE

Especificações
(LI-7500, LICOR Inc)
(Q 7.1, REBS)
(CSAT-3, Campbell Scientific Instruments)
(Windsonic-2D, GILL Instruments)
(Windsonic-2D, GILL Instruments)

Tabela 3.8 – Instrumentação instalada nas PCD’s SGV, Cunha, Picinguaba e Taubaté
Quantidade
1
1
1
1
1
1

Equipamento
Anemômetro
Pluviômetro
Temperatura do ar
Umidade Relativa do ar
Barômetro
Piranômetro

Especificações
(W-104-RMU, Microcom desing, inc)
(TB-103, Rain-Gauge, Hidrol. Serv. Pty)
(RT-101, Microcom desing, inc. )
(RT-101, Microcom desing, inc.)
(BP-276, Microcom desing, inc.)
(SR_102, Microcom desing, inc.)

No interior da MBE também foi instalado uma plataforma para lançamento de um balão
cativo indicado pela letra “B” na Figura 3.2, para realizar uma campanha intensiva de
coleta de dados do perfil vertical das variáveis ambientais temperatura e umidade
relativa do ar, velocidade e direção do vento na CLP. A configuração final do
experimento com os sensores e as coordenadas geográficas dos pontos de medidas das
variáveis ambientais e a plataforma de lançamento do balão cativo são mostrados na
Figura 3.7.
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Figura 3.5 – Vista aérea da Torre Micrometeorológica (esquerda), PCD instalada a 30m
de altura e o sistema de medidas dos fluxos de energia a 60m na torre
micrometeorológica TEC (direita).

Figura 3.6 – Detalhes da plataforma de lançamento do balão, a) sistema de aquisição de
dados, b) guincho elétrico, c) gerador elétrico, d) sondas, e) e f) Torre de
andaime e balão cativo.
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Figura 3.7 – Configuração Final da instrumentação instalada na Microbacia Experimental (MBE) localizada no Ribeirão Ipiranga,
Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), Núcleo Santa Virgínia (NSV), e coordenadas geográficas de cada ponto de
observação.
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Além da instrumentação na MBE, sobre a face oceânica da Serra do Mar (Figura 3.8b),
o experimento contou com mais três PCDs, do projeto Temático da FAPESP “Estudo da
previsibilidade de eventos extremos na Serra do Mar”, instaladas em regiões próximas
ao experimento (Figura 3.8a). As PCDs foram instaladas em: Picinguaba, no PESM,
Núcleo Picinguaba - Ubatuba, no sopé da face oceânica da Serra do Mar (Figuras 3.8a e
3.8c); Cunha, distante 35 km do litoral e posicionada face continental da Serra do Mar
(Figuras 3.8c e 3.8d); e em Taubaté, distante aproximadamente 65 km do litoral,
localizada no vale Rio do Paraíba do Sul e fora do domínio da Serra do Mar. Estas
PCDs visaram ajudar no entendimento dos padrões da circulação regional de vento nas
proximidades do experimento.

a)

Figura 3.8 – a) Localização das PCDs de apoio, PCD Picinguaba (23º21’29’’S;
44º51’01’’W; 5m), PCD NSV (23º19’31’’S; 45º05’42’’W; 990m), PCD
Cunha (23º04’46’’S; 44º56’46’’W; 1002 m), PCD Taubaté (23º01’59’’S;
45º30’33’’W, 577 m) e b), c) e d) cortes delineando os contornos da Serra
do Mar próximo às PCDs. (Continua)
Fonte: Cortes adaptado de Google Earth (out/2011)
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b)

c)

d)

Figura 3.8 – Conclusão
3.3 Frequência de aquisição e armazenamento de dados
Os sistemas de coleta de dados M1T, M1B, M2T, M2B, M3T e M3B foram
programados para efetuar uma leitura e armazenar os dados a cada minuto. Nos
sistemas CR10X_T e CR10X_B a leitura foi realizada a cada 10 segundos e
armazenadas as médias de 10 minutos, devido limitação de armazenamento. Nas PCDs
SVG, Cunha, Picinguaba as leituras foram realizadas a cada 10 segundos e armazenada
as médias de 30 minutos, padronizado pelo Projeto Temático FAPESP “Estudo da
previsibilidade de eventos extremos na Serra do Mar”. Na PCD Taubaté as leituras
foram realizadas a cada 10 segundos e gravada a média de 1 hora. Nos dados dos fluxos
de calor latente e sensível, saldo de radiação e perfil de vento na torre TEC e a
velocidade e direção do vento nas torres auxiliares TNE, TLE e TSE foram usados a
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média de cada 30 minutos. O resumo da frequência de armazenamento de dados em
cada sistema é mostrado na Tabela 3.9.
Tabela 3.9 – Frequência de armazenamento das variareis ambientais
Freq.
1 minuto
10 minutos
30 minutos

1 hora

Sistema
M1T, M1B, M2T, M2B, M3T e M3B
CR10X_T e CR10X_B
PCD (MBE), PCD Cunha, PCD Picinguaba,
TEC, TNE, TLE e TNE.
PCD Taubaté

3.4 Análise climatológica para 2010
Antes de iniciar os estudos das circulações locais no interior da MBE foi realizada uma
análise dos padrões médios da circulação regional nas proximidades da Serra do Mar.
Visou verificar se os padrões das circulações regionais sobre a Serra do Mar e nas
proximidades da MBE foram os mesmos reportados por Oliveira e Silva Dias (1982)
próximo a cidade São Paulo. Para isso utilizou-se os dados das estações de apoio PIC,
SVG, CUN e TBT (Figura 3.8). O primeiro passo foi analisar os padrões médios do
ciclo diário da direção do vento em cada estação, buscando verificar a existência de um
padrão bimodal da direção do vento associado a sistemas de brisas.
Identificado o padrão bimodal no ciclo diário da direção do vento, visou-se identificar
os sistemas de brisas se marítima ou vale-montanha durante o dia, e terrestre ou
montanha-vale durante a noite ou a composição da ação simultânea delas. Esta
identificação foi realizada mediante uma análise das médias mensais do ciclo diário de
temperatura, umidade relativa, razão de mistura, irradiância solar incidente e Nível de
Condensação por Elevação (NCE). A análise foi baseada em detectar contrastes de
temperatura e umidade nas massas de ar, quando houvesse a mudança da direção do
vento, indicando mudança do sistema de brisas atuante (SIMPSON; 1994; DARBY et
al., 2002; MILLER et al,. 2003).
Buscou-se também, observar sinais da presença de nevoeiros associado à penetração
dos sistemas de brisa marítima sobre a MBE. Esta associação foi realizada identificando
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nos padrões médios do ciclo diário a presença da massa de ar com características
oceânicas sobre a MBE. A identificação foi realizada buscando observar queda de
temperatura e aumento de umidade na massa de ar no sistema de brisa atuante sobre a
MBE. Identificado o horário médio em que foi observada a presença da brisa marítima,
buscou-se observar nas médias mensais do ciclo diário uma redução na irradiância solar
incidente no mesmo horário da penetração da brisa marítima. Também foi calculado o
NCE, calculado a partir pela Diferença de Pressão para Condensação por Elevação
(DPCE) (BETTS, 1997) (Equação 3.1) e da equação hidrostática (Equação 2) para
verificar a possibilidade da formação de nuvens baixas sobre a região, indicando a
presença de nevoeiros.
DPCL =

p ⋅ (1 − UR )
( A + ( A − 1) ⋅ UR )

(3.1)

Onde, p é a pressão atmosférica (Pa), UR é umidade relativa (decimal) e A é o
coeficiente termodinâmico calculado pela Equação 3.2.



L

A = 0,622 ⋅ 
 2 ⋅C ⋅T 
p



(3.2)

Onde, L é calor latente de vaporização (2,5·106 J·kg-1), Cp é calor especifico do ar
(1004,67 J·K-1·kg-1), T é temperatura em (K). O NCE foi a calculado a partir da equação
hidrostática (Equação 3.3)
NCE =

DPCE
ρ⋅g

(3.3)

Onde, ρ é a densidade do ar (1,112 kg·m-3) e g é a aceleração gravitacional (9,80 m·s-2).

3.5 Análise climatológica da circulação local
Após a identificação dos padrões médios das circulações regionais sobre a Serra do Mar
foi realizado uma análise mais específica no interior da MBE. Visou-se identificar os
padrões médios das circulações locais na escala da MBE, bem como, suas interações
com as circulações regionais formadas sobre a Serra do Mar. Esta análise teve dois
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objetivos principais. O primeiro foi identificar padrões da formação de circulações
térmicas locais diurnas e noturnas acima do dossel vegetal, como levantado nas
Hipóteses 1 e 2 dos objetivos. O segundo foi identificar sinais da formação de
circulações térmicas em direções opostas, abaixo e acima do dossel vegetal, (Hipóteses
3 e 4).
Para atingir o primeiro objetivo utilizaram-se os dados observados acima do dossel em
M1, M2, M3, TEC, TNE, TLE e TSE. Foram analisadas as médias mensais do ciclo
diário da direção em cada um dos pontos no interior da MBE, buscando identificar
padrões de escoamentos anabáticos (catabáticos) durante o dia (noite) sobre as encostas
da MBE. Na TEC localizada na vertente da MBE buscou observar sinais de
movimentos verticais descendestes (ascendentes) durante o dia (noite) na tentativa de
observar sinais das circulações térmicas como sugerido nas Hipóteses 1 e 2. Também,
foi realizada uma análise dos padrões médios mensais do ciclo diário de temperatura,
umidade relativa, razão de mistura e pressão atmosférica, a fim de observar gradientes
entre a parte mais baixa e as encostas da MBE, corroborando com o entendimento das
hipóteses de circulações térmicas.
Para atingir o segundo objetivo, foram calculadas as médias mensais do ciclo diário de
velocidade e direção do vento nos perfis verticais na TEC, TNE, TLE e TSE e
temperatura e umidade relativa e pressão atmosférica acima abaixo do dossel vegetal em
M1, M2 e M3 buscando observar padrões de circulações invertidos acima e abaixo do
dossel vegetal, e gradientes associados a estas circulações, como sugerido nas Hipóteses
3 e 4.
3.6 Campanha com balão Cativo
Para melhor entendimento da estrutura da CLP, do padrão das circulações regional
sobre a encosta oceânica da Serra do Mar e da circulação local sobre a MBE foi
realizado uma campanha intensiva com sondagens atmosféricas com auxílio de um
balão cativo. Esta campanha teve a duração de 15 dias, estendendo-se de 16/05/2010 a
30/05/2010. O local para o lançamento do balão cativo está indicado pela letra B em
verde (Figura 3.2). O local escolhido foi o ponto central no MBE, possibilitando
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acompanhar a evolução da estrutura da CLP no domínio topográfico, entre 0 e
aproximadamente 110m, bem como, auxiliar nas observações das circulações local e
regional sobre a MBE.
As sondagens foram realizadas a fim de observar evolução da estrutura da CLP durante
os períodos diurno e noturno. Os lançamentos do balão cativo foram realizados a cada 3
horas, até uma altura máxima de 500 metros, sempre que as condições do tempo eram
favoráveis. Foram escolhidos alguns dias para observar a CLP durante o período diurno
e outros no período noturno. A taxa de ascensão usada foi de 10 m/min, e o
armazenamento das variáveis ambientais a cada 20 segundo. Foram coletados dados de
temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento.
Para que o lançamento do balão cativo dentro de região de floresta não causasse danos à
vegetação e as árvores não constituíssem um obstáculo para o lançamento foi necessário
a construção de uma plataforma de lançamento. Detalhes dos equipamentos utilizados
na campanha estão na Tabela 3.10, e fotos do local na Figura 3.9
Tabela 3.10 – Instrumentação utilizada para campanhas utilizando balão cativo
Qd
1
1
3
1

Equipamento
Guincho elétrico
Sist. de aquisição de dados
Sondas
Gerador Elétrico

Especificações
(AIR. Inc - Boulder, Co – USA)
Model:AIR-3C – (AIR. Inc - Boulder, Co - USA)
Modelo:TS-3A-SP – (AIR. Inc- Boulder, Co - USA)
Modelo 2 kva (Toyama Diesel - BR)
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Figura 3.9 – Fotos da Campanha realizada com balão cativo de 16/05/2010 a
30/05/2010, (a e b) detalhes da plataforma de lançamento, (c) imagem do
lançamento visto de cima e (d) fotografia área da MBE, ponto de
lançamento do balão (B, em verde), mastros (M1, M2 e M3 em vermelho)
e a torre de eddy covariance (T, em amarelo) .

Para a análise da estrutura da CLP foram traçados os perfis de temperatura potencial,
umidade relativa, razão de mistura de mistura e direção e velocidade do vento. Para
plotagem dos perfis de temperatura potencial, umidade relativa, razão de mistura,
velocidade e direção do vento foram utilizadas as médias observadas a cada 10 metros.
Em superfície as observações dos padrões regionais de brisas e circulações locais acima
e abaixo do dossel, foram realizadas seguindo a mesma metodologia dos itens 3.4 e 3.5,
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porém será observada a evolução do ciclo diurno e não as médias de um período. As
condições sinóticas nos dias da campanha foram obtidas dos arquivos do Grupo de
Previsão do Tempo (GPT) do CPTEC/INPE, as condições do vento em 850hPa das
Análise do National Centers for Environmental Prediction (NCEP) 09h e 21h LST.
Para discriminar a influência da circulação de grande escala nos padrões das circulações
local e regional, as análises dos resultados obtidos com a campanha com balão cativo
foram agrupadas em três grupos: 1) Dias com vento predominante de Norte (N) e suas
variações Nordeste (NE) e Noroeste (NO), 2) Dia com vento de Oeste (O) e 3) Dias
com vento predominante de Sul (S) e suas variações Sudeste (SE) e Sudoeste (SO).
Estes grupos foram subdividos em dias com condições sinóticas brandas e intensas.
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4. RESULTADOS
4.1 Variabilidade Sazonal e Intrasazonal do Clima e dos Fluxos Radiativo e de
Energia
Na (Figura 4.1) foi observado um padrão sazonal em todas as variáveis ambientais
analisadas. A irradiância solar incidente (Rg_in) (Figura 4.1a) apresentou maiores
valores nos meses de verão (máximo da média diária de 311 Wm-2) em relação aos
meses de inverno, onde o valor mínimo da média diária atingiu 23 Wm-2. Esta variação
sazonal pode ser explicada pela variação dos parâmetros astronômicos, como, a
distância Terra-Sol e a declinação solar. Estes parâmetros atuam simultaneamente,
controlando a quantidade de energia que chega ao topo da atmosfera, que no hemisfério
Sul favorece o maior fluxo radiativo nos meses de verão.
Além do controle dos parâmetros astronômicos na variação sazonal da Rg_in, foram
observadas flutuações na escala intrasazonal modulada pela presença de nuvens,
principalmente nos meses de verão. Por exemplo, em dezembro (Figura 4.1a) era
esperado maiores valores de Rg_in dado à proximidade do Periélio e do Solstício de
Verão. Porém os valores máximos observados no mês de dezembro foram da mesma
ordem de grandeza (aproximadamente 170 Wm-2), dos valores observados no inverno
(Junho e Julho). Este fato ocorreu devido a presença de nuvens sobre a MBE, onde
regime de precipitação é controlado pela presença de ZCAs, chuvas convectivas e
orográficas, que atuam principalmente nos meses de primavera (novembro) e verão
(dezembro e janeiro) (Figura 4.1e).
A variação sazonal e intrasazonal da temperatura média do ar, que oscilou entre 5,4°C e
22,7°C, durante 2010 (linha preta, Figura 4.1c), mostrou-se em fase com a Rg_in,
mostrando uma forte conexão entre as duas variáveis. A amplitude entre as temperaturas
máximas (linha vermelha, Figura 4.1c) e mínimas (linha azul, Figura 4.1c), além da
disponibilidade de irradiância solar, também mostrou-se ligada à quantidade de vapor
presente na atmosférica, onde as maiores amplitudes térmicas ocorreram na presença de
uma atmosfera mais seca (Figura 4.1d).
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Na pressão atmosférica (Figura 4.1b), a variação sazonal observada, com maiores
valores nos meses de inverno (917hPa) do que no verão (896hPa), está associada à
aproximação da Alta Subtropical do Atlântico Sul da costa do litoral, neste período
(SATYAMURTY et al,. 1998). Os baixos valores da razão de mistura nos meses de
inverno, atingindo um mínimo de 5,3 gkg-1, possivelmente foi consequência da menor
evapotranspiração (Figura 4.2c) e da advecção ar de mais seco da Alta Subtropical,
devido sua proximidade da costa do litoral. Já os altos valores de aproximadamente 14,1
gkg-1 nos meses de verão, provavelmente estão ligados as altas taxas de
evapotranspiração (Figura 4.2c) que atingiram valores de até 7,3 mmd-1 nos meses de
verão, e também pela ação fenômenos de escala sinótica e mesoescala que modulam a
estação chuvosa.
O saldo de radiação (Rn) e os fluxos de calor latente (Le) e calor sensível (H) (Figuras
4.2a, 4.2c e 4.2d), apresentaram um padrão sazonal semelhante ao observado na Rg_in
indicando dependência da quantidade de energia que chega a superfície.
Da Rocha et al. (2009) investigando o padrão sazonal de Le e H ao longo da transição
do bioma de Floresta Tropical para Cerrado verificaram uma correlação positiva entre o
Rn e os fluxos de energia. Entretanto, os padrões sazonais dos fluxos de energia
mostram-se diferentes entre os sítios próximos a região equatorial (Floresta Tropical),
dos sítios próximos ao trópico (Floresta Semidecídua, Floresta de Transição e Cerrado).
Nas Florestas Tropicais o aumento do Rn, Le e H ocorreram no início período seco,
mostrando forte ligação com a quantidade de energia que chega superfície, e não com a
disponibilidade de água solo, enquanto na Floresta Semidecídua e Transição e no
Cerrado maiores valores de Rn, Le e H foram observados no período chuvoso,
possivelmente controlados pelas maiores disponibilidade de radiação e água no solo e
características fenológicas da vegetação neste período.
Apesar de classificada como Floresta Ombrófila Densa o bioma de Mata Atlântica
apresentou um padrão sazonal dos fluxos de energia semelhante ao reportado por Da
Rocha et al. (2009) em florestas Semidecíduas, Florestas de Transição e no Cerrado.
Contudo no período seco em Florestas Semidecíduas, de Transição e principalmente no
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Cerrado, o H mostrou sofrer um aumento no início do período seco, provavelmente
associado à queda de folhas da vegetação, maior exposição do solo, consequência da
menor disponibilidade hídrica. Este fato não foi observado na Mata Atlântica, onde o H
(Figura 4.2d) sempre acompanhou a tendência do Rn (Figura 4.2a). Apesar do albedo
PAR (Figura 4.2b) apresentar um ligeiro aumento no período seco, característicos de
biomas estacionais, não foi observado a queda de folhas na Mata Atlântica.
Possivelmente a redução do albedo esteja associada a menor atividade metabólica da
vegetação, devido a menor temperatura média do ar no período seco (Figura 4.1c) e
baixos valores de Rn (Figura 4.1a).
A menor atividade metabólica no período seco também pode ser observada nos dados
de Le (Figura 4.2c), onde ocorre redução da quantidade evapotranspirada. A apesar de
apresentar um período seco bem definido, nos meses de inverno (junho, julho e agosto)
ocorrem chuvas regulares mantendo a umidade do solo, indicando que o padrão da
sazonal de Le e H estão mais ligados ao Rn, sendo a umidade do solo um fator
secundário.

35

Figura 4.1 – Médias diárias das variáveis ambientais sobre a MBE de fevereiro a
dezembro de 2010. a) Irradiância solar incidente (Rg_in) em Wm-2, b)
pressão atmosférica (P) em hPa, c) temperatura média (T_med), máxima
(T_max) e mínima (T_min) do ar em °C, d) razão de mistura (r) em gkg-1 e
e) umidade relativa média (UR_med), máxima (UR_max) e mínima
(UR_min) em % .
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Figura 4.2 – Médias diárias dos Fluxos radiativos de fevereiro a dezembro de 2010. a)
Saldo

de

Radiação

(Rn)

em

Wm-2,

b)

Albedo

Radiação

Fotossinteticamente Ativa (PAR) em %, c) Fluxo de Calor Latente (Le)
(em vermelho, Wm-2) (em preto, mmd-1), d) Fluxo de calor sensível (H) em
Wm-2 e e) total diário de chuva (Prec) em mmd-1.
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4.2 Climatologia da Circulação Regional
4.2.1 Padrões da Circulação Regional
Nas Figuras 4.3 e 4.4 identificou-se um padrão aproximadamente bimodal do ciclo
diurno nas médias mensais da direção média horária do vento em superfície, nas
estações PIC, SVG e CUN, recorrente em todos os meses de 2010, ou seja, com duas
direções predominantes do vento, com componentes Sul e de Norte. O padrão nas
estações SVG e PIC é semelhante aos observados em regiões vizinhas sobre a influência
de circulações regionais de brisas marítimas, como por exemplo na região metropolitana
de São Paulo (OLIVEIRA, SILVA DIAS, 1982; SILVA DIAS et al., 1995), onde os
sistemas de brisas marítima e de montanha podem explicar a circulação média sobre as
encostas da Serra do Mar na região de estudo (Figura 3.8b, 3.8c e 3.8d). Entretanto, na
estação de Taubaté observou-se um padrão distinto, indicando que aqueles sistemas
atuantes na Serra do Mar possivelmente não alcancem o Vale do Paraíba em Taubaté,
distante 70 km da região da Serra do Mar, próxima ao litoral (Figura 3.8a), ou alcancem
a região já enfraquecidos para que outros sistemas de circulação o sobrepujem.
Adicionalmente, outra exceção surgiu na direção média do vento em Cunha, que, apesar
de bimodal, foi sempre oposta à das estações PIC e SVG, em todos os meses (Figuras
4.3 e 4.4). No período diurno, quando o vento aproximado foi no sentido SSO-NNE em
PIC e SVG, notou-se vento NNO-SSE em CUN. No período noturno ocorreu uma
inversão: com vento NNE-SSO em PIC e SVG, notou-se em CUN o vento SSE-NNO.
Esta contraposição sugeriu a existência de uma forçante diferente da circulação em
CUN.
Desta forma, na face oceânica, onde se localizam as estações SVG e PIC, durante o dia
(noite), devido ao aquecimento (resfriamento), sugere-se a formação de um escoamento
anabático (catabático) para NEE (SSO) ao longo da encosta (Figuras 4.5a (4.5c)). Na
face continental, o escoamento anabático (catabático) seria para SSO (NNE) durante o
dia (noite) (Figura 4.5b (4.5d)), oposto ao da encosta oceânica. Assim, as diferenças
locais da direção do vento das estações PIC, SVG e CUN (Figuras 4.3 e 4.4) resultariam
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de efeitos regionais forçados pela topografia, na escala espacial de relevo entre 10 a 40
km aproximadamente.
Enquanto sobre as faces oceânica e continental o efeito do aquecimento diferencial das
encostas promove a brisa de vale-montanha, sobre a face oceânica juntamente com a
brisa vale montanha forma-se a brisa marítima (terrestre) durante o dia (noite). Deste
modo a circulação sobre a encosta oceânica foi uma conjunção das brisas marítima e
topográfica (Figura 4.5a (4.5c)). Daqui em diante, convencionou-se utilizar os termos
Brisa Diurna (BD) para referir-se aos conjuntos de brisas marítima e vale-montanha nas
estações da face oceânica (SVG e PIC) e da brisa vale-montanha em CUN, e o termo
Brisa Noturna (BN) para as brisas terrestres e montanha-vale em SVG e PIC e a brisa
montanha-vale em CUN.
O ciclo diário da velocidade do vento mostrou-se intensificado no período diurno,
devido à maior disponibilidade de energia, semelhante ao reportado em São Paulo por
Oliveira e Silva Dias (1982), indicando à origem térmica das circulações sobre a Serra
do Mar. Particularmente na face oceânica (estações PIC e SVG), a velocidade do vento
foi máxima entre 12h-14h (Figuras 4.3 e 4.4), em fase com os máximos de irradiância
solar incidente (Figura 4.31) e temperatura do ar (Figuras 4.6 e 4.7). De modo distinto, a
velocidade do vento máxima no ciclo diurno em CUN ocorreu mais tardiamente,
recorrentemente entre 15h-18h, o que reforça a provável influência do posicionamento
da estação na encosta continental, voltada para NNO e assim mais exposta à radiação
solar no período da tarde. Durante a noite a redução da velocidade do vento nesta
situação decorreria da estabilidade estática da atmosfera na camada limite, e a
consequente inibição da formação de vórtices turbulentos que auxiliam o transporte
forçado pelos gradientes de temperatura entre oceano e continente, e entre vale e
encosta. Ou seja, as circulações noturnas ocorreriam por escoamento forçado pelo
gradiente de pressão de modo predominantemente hidrostático, devido à ausência de um
gradiente de pressão. Nota-se também nos padrões mensais da velocidade do vento uma
clara variação sazonal na duração da permanência da BD, em todas as estações PIC,
SVG e CUN. Nos meses de Verão (JFM) a atuação da BD foi maior do que a observada
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nos meses de inverno (JAS), o que provavelmente decorreu da menor disponibilidade de
radiação e queda da temperatura no inverno (Figuras 4.3 e 4.4).

Figura 4.3 – Médias mensais do ciclo diário da velocidade do vento no primeiro
semestre de 2010 nas estações SVG – PCD Microbacia, PIC – PCD
Picinguaba, TBT – PCD Taubaté e CUN – PCD de Cunha.
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Figura 4.4 – Médias mensais do ciclo diário da velocidade do vento no segundo
semestre de 2010 nas estações SVG - PCD Microbacia, PIC – PCD
Picinguaba, TBT – PCD Taubaté e CUN – PCD de Cunha.
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Figura 4.5 – Sistemas de brisas atuantes sobre as encostas da Serra do Mar: a) Brisa
Diurna sobre a face oceânica; b) Brisa Diurna sobre a face continental, c)
Brisa Noturna sobre a face oceânica e d) Brisa Noturna sobre a face
continental (d).
Fonte: Adaptado de Google Earth, out. (2011).
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4.2.2 Caracterização das Brisas Diurna (BD) e Noturna (BN)
Serão discutidos os padrões das médias mensais das variáveis velocidades do vento,
temperatura e umidade do ar, irradiância solar à superfície e nível de condensação por
elevação, nas estações PIC, SVG e CUN, para caracterizar a penetração da brisa
marítima e os prováveis efeitos no clima de superfície nas faces continental e oceânica,
respectivamente
Nota-se que o início da BD em todas as estações aconteceu próximo às 09h, marcada
pela mudança da direção do vento, de NNE para SSO em PIC e SVG, e de forma oposta
de SSE para NNO em CUN, (Figuras 4.3 e 4.4), e tiveram duração até próximo às 18h,
quando se restabeleceu o vento NNE em PIC e SVG, e de forma oposta o vento SSO em
CUN. Isto posto, sugere-se que o aquecimento das encostas da Serra do Mar gerou o
escoamento anabático como mecanismo de disparo da BD, e adicionalmente, que a
brisa marítima teve contribuição secundária e provavelmente atrasada, caso contrário o
início da formação da BD seria observado isoladamente na estação de PIC com mais
regularidade. Esta hipótese é reforçada com base no ciclo diário médio da temperatura
do ar das estações PIC, SVG e CUN (Figura 4.6), onde não se notou uma queda
acentuada de temperatura que poderia sugerir a penetração da brisa marítima.
Em CUN particularmente o ciclo diário de temperatura do ar mostrou-se característico
de regiões continentais, com altas amplitudes e temperatura máxima após o pico da
irradiância solar (Figura 4.7c), acontecendo próximo às 14h. A própria direção da BD
em CUN, para SSO, enfraquece a hipótese da presença da brisa marítima no local. Isto
posto, e o fato da amplitude diária da temperatura do ar na estação CUN ser maior que
nas estações PIC e SVG (Figura 4.6), estão associadas e explicadas por 3 razões, que
atuaram simultaneamente.
A primeira é o efeito conhecido por continentalidade, a presença de massas de ar
sistematicamente mais secas na região de CUN, em relação às estações SVG e PIC,
mais próximas do oceano, comprovada no padrão da umidade relativa do ar (Figuras 4.8
e 4.9) e razão de mistura (Figuras 4.10 e 4.11).
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A taxa de aquecimento ao longo do ciclo diurno (Figura 4.7a) nas estações PIC e SVG
caíram substancialmente após às 9h, com o provável horário de disparo da BD trazendo
ar mais úmido sobre as estações, enquanto na estação CUN as taxas prolongaram-se
altas mais além no decorrer da manhã (Figura 4.7c). Isso se explica, também, pelo fato
do ar seco continental ter menor calor especifico que o ar úmido oceânico, e portanto
maior taxa de aquecimento diabático, efeito este que repercutiu na temperatura máxima,
mais evidente nos meses mais secos (Julho, Agosto, Setembro, Outubro) (Figura 4.6),
quando a temperatura máxima em CUN iguala-se às de PIC, apesar da diferença de
aproximadamente 1000m de altitude.
Uma segunda razão é o posicionamento da estação CUN na face continental mais
favorecida à exposição à radiação solar em relação à face oceânica, principalmente no
período da tarde, o que pode influenciar o horário de temperatura e velocidades do
vento máximos, próximo das 15h.
A terceira razão relaciona-se com o padrão da umidade do ar. As taxas médias horárias
de aumento da umidade do ar medidas provêm de fonte local (a evapotranspiração e sua
variação no ciclo diurno) e do transporte pelo vento (onde as brisas teriam papel
relevante). De fato, a cobertura vegetal dominante na região de CUN é de pastagens,
enquanto na estação SVG domina a cobertura de Floresta Ombrófila Densa Altimontana
e na estação PIC a Floresta de Restinga. Como reportado em outros estudos (GASH et
al. (1996); VON RANDOW et al. (2004)), a razão de Bowen é geralmente maior sobre
a pastagem do que sobre florestas, o que favorece o aquecimento do ar por turbulência
térmica e reduz o umedecimento do ar. Esse fato ajuda a explicar parcialmente a menor
amplitude diária da razão de mistura na estação CUN (Figuras 4.10 e 4.11), mesmo nos
períodos úmidos: o fluxo de calor latente é provavelmente menor em relação às estações
SVG e PIC, e, como há mais turbulência térmica, a remoção da umidade do ar da
camada superficial para a camada de mistura turbulenta pelos grandes vórtices diurnos é
provavelmente mais eficiente na estação CUN.
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Figura 4.6 – Médias mensais do ciclo diário de temperatura do ar (ºC), em 2010 nas
estações auxiliares próximas à MBE. Picinguaba – PIC (linha preta),
Cunha – CUN (linha vermelha) e Núcleo Santa Virgínia – SVG (linha
azul).

Figura 4.7 – Média anual do ciclo diário de Temperatura do ar (ºC) (Superior), e da taxa
de aquecimento do ar (ºC h-1) (Inferior). a) Picinguaba (PIC), b) Núcleo
Santa Virgínia (SVG) e c) Cunha (CUN).
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Na estação CUN o ciclo diário da umidade relativa também apresentou variação
característica de regiões continentais, com grandes diferenças sazonais entre o Verão e o
Inverno (Figura 4.8) e grande amplitude diária média, de aproximadamente 40% (Figura
4.9c), que por sua vez foram menos acentuadas na estação SVG e ainda menos na
estação PIC.

Figura 4.8 – Média mensal do ciclo diário da Umidade Relativa do ar (%), em 2010 nas
estações auxiliares próxima à MBE. Picinguaba – PIC (linha preta), Cunha
– CUN (linha vermelha) e Núcleo Santa Virgínia – SVG (linha azul).
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Figura 4.9 – Média anual do ciclo diário de Umidade Relativa do ar (%) (Superior),
Média anual do ciclo diurno da taxa aumento da umidade relativa, em
percentual por hora ( % h-1) (Inferior). a) Picinguaba (PIC), b) Núcleo
Santa Virgínia (SVG) e c) Cunha (CUN).
Mas a variabilidade temporal da razão de mistura é explicada em expressiva e
possivelmente maior proporção pela advecção (Figura 4.10 e Figura 4.11), com várias
evidências surgidas a partir dos padrões de cada estação em particular:
- na estação PIC há um pico marcante da razão mistura as 09h (Figura 4.10 e Figura
4.11a), associado à proeminente taxa de aumento médio de aproximadamente 4 g kg-1
(Figura 4.11a), o que é um forte indício da penetração do ar marinho, seguindo a razão
de mistura no decorrer do dia (09h-18h) praticamente constante, e posteriormente
reduzindo-se à noite após o provável disparo da BN que traz ar continental seco;
- na estação SVG há dois picos da taxa de aumento temporal da razão de mistura: o
primeiro por volta de 07h, provavelmente associado à erosão da camada limite noturna,
a evapotranspiração e em especial a evaporação do orvalho, e o outro às 13h, ambos em
torno de 1 g kg-1 e portanto muito aquém do pico da estação PIC (Figura 4.11b); com o
pico vespertino ocorre simultaneamente o máximo diurno da velocidade do vento
(Figura 4.3 e 4.4), e uma redução precoce da temperatura do ar (Figuras 4.6 e 4.7b), o
que corroboram a hipótese de ocorrer a penetração da brisa marítima no domínio da
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MBE; desta forma caracteriza-se atuação conjunta das brisas anabática seguida da brisa
marítima formando a BD sobre a região do plateau próximo à encosta;
- na estação CUN o ciclo diurno da razão de mistura apresenta pouca variabilidade
(Figura 4.11c), tendo notado-se apenas um pico da taxa temporal da razão de mistura as
07h (Figura 4.11c), associado à evaporação e análogo ao ocorrido na estação SVG;
desta forma não há sinais substanciais da influência da massa oceânica na estação CUN,
o que, em associação com a direção de vento no sentido oposto ao da brisa marítima,
apenas reforça haver a ocorrência da brisa de montanha (Figuras 4.5b e 4.5d).

Figura 4.10 – Médias mensais do ciclo diário da Razão de Mistura (g/kg), em 2010 nas
estações próximas a MBE. Picinguaba – PIC (linha preta), Cunha – CUN
(linha vermelha) e Núcleo Santa Virgínia – SVG (linha azul).
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Figura 4.11 – Médias anuais do ciclo diário da Razão de Mistura (g/kg) (superior), da
taxa de variação temporal da razão de mistura (g kg-1 h-1) (Inferior) em a)
Picinguaba (PIC), b) Núcleo Santa Virgínia (SVG) e c) Cunha (CUN).
Além da evidência do sistema de BD na área da MBE, ocorre um padrão de
nebulosidade, associado à brisa diurna. Esta hipótese baseia-se na forma sistemática
com que a irradiância solar incidente foi sempre superior na estação CUN em
comparação com a estação SVG (Figura. 4.12), o que possivelmente decorreu da
nebulosidade induzida pela BD na estação SVG. As diferenças mais expressivas
ocorrem a partir das 11h, que é um horário aproximado da intensificação da BD, pela
composição da brisa marítima, o que é notável em especial em Janeiro, Fevereiro,
Outubro, Novembro e Dezembro (Figura 4.13).
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Figura 4.12 – Médias mensais do ciclo diário da Irradiância Solar Incidente (W m-2), nas
estações auxiliares. (SVG - Núcleo Santa Virgínia e CUN – PCD de
Cunha).

Figura 4.13 – Médias mensais do ciclo diário da diferença de Irradiância Solar Incidente
(W m-2) da estação CUN (PCD de Cunha) menos o valor da estação SVG
(Núcleo Santa Virgínia)
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Um fenômeno meteorológico observado localmente nas proximidades da MBE é a
presença de nevoeiro, coincidente com a atuação da BD, principalmente nos meses de
verão. O nevoeiro tem uma faixa de ocorrência relativamente estreita, na escala da
ordem de 10 km, preferencialmente alinhado na fronteira da vertente com o planalto da
Serra do Mar, conforme sugerem as imagens satelitais (Figura 4.14). O nevoeiro nas
vizinhanças da estação SVG ajudam a maior irradiância solar sobre estação CUN em
relação a SVG principalmente nos meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro)
(Figura 4.13.

Figura 4.14 – Imagens composta dos canais vapor d’água, visível e infravermelho do
Satélite Goes12, nuvens baixas em tons de verdes e nuvens altas em tons
azuis, ponto em verde localização da MBE.
Fonte: INPE.DSA (2010).
Na presença de nevoeiro pode-se supor que a espessura da brisa diurna está limitada
superiormente pelo Nível de Condensação por Elevação (NCE), cujos padrões nas
estações discutidas sugerem aspectos interessantes das circulações regionais (Figura
4.15): na estação CUN notam-se os mais altos valores de NCE, associado à baixa
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umidade relativa do ar, observado nas Figuras 4.8 e 4.9, em especial no inverno,
chegando até 1500m em agosto; no verão o NCE é menor devido ao aumento da
umidade relativa na superfície. Em PIC e SVG nota-se um proximidade dos valores de
NCE após às 12h, demonstrando que as estações estão sobre a influência da mesma
massa de ar a partir deste horário.
Sobre a precipitação, notou-se ter sido na estação CUN recorrentemente menor do que
nas estações PIC e SVG, com valores abaixo da metade (Figura 4.16). Destacadamente,
entre Maio e Setembro de 2010 a precipitação na estação CUN foi pouco expressiva,
enquanto que nas demais estações foi melhor distribuída ao longo destes meses. Isto
corrobora o efeito topográfico em estimular a precipitação nas estações SVG e PIC, o
que pode também estar reforçado pelas circulações de BD, uma vez que ocorre
transporte de umidade no sentido do levantamento vertical durante o dia.

Figura 4.15 – Médias mensais do ciclo diurno do Nível de Condensação por Elevação
(NCE) em metros acima do solo (m), nas proximidades a MBE. (SVG Núcleo Santa Virgínia e CUN – PCD de Cunha)
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Comparando-se a precipitação das estações SVG e PIC, não houve, em 2010, uma
diferença significativa entre os dois locais na escala mensal.

Figura 4.16 – Precipitação mensal (mm) nas estações auxiliares SVG - Núcleo Santa
Virgínia, Picinguaba e Cunha em 2010.
4.3 Circulação no interior da Microbacia Experimental (MBE)
4.3.1 Padrões de Circulação Local
Em todas as estações instaladas sobre o domínio da MBE (M1T, M2T, M3T, PCD,
TEC) (Figura 3.7) foi observada a ocorrência do padrão bimodal da direção do vento
(Figuras 4.17, 4.18, 4.23), decorrente dos sistemas de escala regional de BD e BN
discutidos no item 4.1, que desta forma exercem notável controle mesmo no interior da
sub-bacia e assim nos seus baixios. Todavia, além da circulação regional, também
foram observados outros modos de circulação de escala local no interior da MBE,
discutido a seguir.
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Figura 4.17 – Médias mensais do ciclo diurno da Velocidade e Direção do Vento no
primeiro semestre de 2010 no topo de cada mastro na MBE: (M2T –
Mastro2 Topo, PCD – Plataforma de Coleta de Dados a 30m na Torre
micrometeorológica, M3T – Mastro 3 Topo e M1T – Mastro 1 Topo)
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Figura 4.18 – Médias mensais do ciclo diurno da Velocidade e Direção do Vento no
segundo semestre de 2010 no topo de cada mastro dentro da MBE. (M2T
– Mastro2 Topo, PCD – Plataforma de Coleta de Dados a 30m na Torre
micrometeorológica, M3T – Mastro 3 Topo e M1T – Mastro 1 Topo)
As médias do ciclo diário de temperatura nas estações M1, M2, M3 e PCD mostraram
que a topografia local exerce expressivo controle na temperatura no interior da MBE. A
temperatura da estação M1 (no topo) de março a dezembro, durante o período noturno,
foi sempre acima das demais estações no interior da MBE (Figura 4.19). Este padrão
caracteriza a formação de uma Camada Estável Noturna (CLE) no interior da MBE, que
foi mais evidente de Março a Setembro, e mais intenso especialmente em Junho e Julho,
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quando se acentuou a perda radiativa da superfície. Como no inverno a formação de
nevoeiro local foi menos frequente (item 4.1), também se favoreceu a formação da CLE
naquela ocasião. Houve aparentemente uma associação do maior resfriamento com a
intensidade da BN: a velocidade do vento em M1 em Junho e Julho foi maior, situandose em média acima 3 ms-1 (Figuras 4.17 e 4.18), o que sugere uma intensificação da BN.

Figura 4.19 – Médias mensais do ciclo diário de temperatura (oC) no topo de cada
mastro dentro da MBE. (M1, M2 e M3 1,5m acima do dossel, e PCD 15m
acima do dossel).
A orientação das encostas da MBE também exerceu influência na marcha diária de
aquecimento do ar em cada estação, principalmente no período entre 06h e 09h nos
meses de outono e de março a setembro: o aquecimento do ar inicialmente ocorreu em
M1, seguido de M2, M3 e por último na PCD (Figura 4.19), por M1 estar posicionado
na maior cota da MBE (recebendo radiação solar primeiro), seguido de M2 na encosta
oeste (voltada para o sol nascente). M3 e a PCD estão sobre a vertente, sendo as últimas
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a receber radiação, porém a PCD está a 15m acima do dossel que retarda o aquecimento
da superfície. O ciclo diário de umidade relativa não informa muito sobre os modos
locais de variação de umidade no interior da MBE, pois como é função da temperatura
do ar segue as mesmas tendências dos padrões de temperatura (Figura 4.20).

Figura 4.20 – Médias mensais do ciclo diário de Umidade Relativa (%) no topo de cada
mastro dentro da MBE. (M1, M2 e M3 1,5m acima do dossel vegetal, e
PCD 15m acima do dossel)
O ciclo diário da razão de mistura no interior da MBE segue padrões de influência da
brisa de montanha e marítima semelhantes aos observados na PCD (item 4.1). Uma
exceção ocorreu em Junho (Figura 4.21) entre 00h e 06h, quando a razão de mistura no
topo (M1) foi superior a todas as estações do interior da MBE em aproximadamente 2g
kg-1. Sugerindo uma saturação na camada de ar presente no interior da MBE, isto é
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confirmado nos dados de UR (figura 4.19), que mostram que a estação M1 é a única que
não chega à saturação.
De Março a Novembro, com exceção de Junho, no período entre 06h e 11h, a razão de
mistura em M2 superou o observado em M1, possivelmente devido à contribuição de
umidade de evapotranspiração, ainda retida nos níveis mais baixos. Após às 11h as
estações igualam-se devido à erosão total da CLE.

Figura 4.21 – Médias mensais do ciclo diário da Razão de Mistura (g kg-1) no topo de
cada mastro dentro da MBE (M1, M2 e M3 1,5m acima do dossel vegetal,
e PCD 15m acima do dossel)
Argumenta-se aqui que, na ausência de outros sistemas meteorológicos dominantes de
grande e mesoescala, a circulação local no interior da MBE foi dominada pelos sistemas
de BD e BN, enquanto na escala local houve o efeito da topografia modulando a direção
do vento em cada estação. Isto posto, por haver ausência de obstáculos topográficos em
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M1 (cota mais alta), supomos que a observação é mais representativa da BD e BN, onde
verificou-se que o padrão bimodal da circulação foi NNE-SSO de Março a Dezembro
(Figuras 4.17 e 4.18). Nos horários em que as brisas já estavam bem estabelecidas (03h
para BN e 15h para BD), os efeitos da topografia local nas demais estações foram mais
evidentes: no período noturno as diferenças da direção do vento de M1 com as demais
(M2, M3 e PCD) resultaram na deflexão da BN sobre as encostas da MBE, como
sugerido na Figura 4.22a.
Durante a BN (Figura 4.22a) em M2 a direção do vento foi de NNO devido a deflexão
do vento sobre a encosta Oeste da MBE. O posicionamento de M3 ao Norte da MBE,
próximo à calha principal de sentido NO-SE, favoreceu o escoamento canalizado da BN
da direção NO. Na PCD a direção do vento foi de NE devido aos dois efeitos anteriores
conjuntos, o primeiro como a própria BN escoando sobre a face Leste da MBE, o
segundo a deflexão do escoamento canalizado vindo de M3 sobre a face Leste MBE.
Na transição da BN para BD, próximo às 09h, observou-se uma redução da velocidade
do vento, o que criou uma calmaria no interior da MBE, verificado pela ausência de
vento acima do dossel, mais evidente na TEC (Figura 4.23), posicionada na cota mais
baixa da MBE. A calmaria, somada ao aquecimento da superfície no início da manhã,
criaram condições para o disparo de escoamento anabático sobre as encostas oeste da
MBE, conforme sugere o esquema da Figura 4.22b. Este leve escoamento anabático foi
notado em M2 e M3, caracterizados pela direção de Leste, ou seja, no sentido encosta
acima (Figuras 4.17 e 4.18 e Figura 4.22b). Nestes eventos, em M1 e na PCD, foram
observados escoamentos no mesmo sentido da BN. Sugere-se que o escoamento
anabático desta natureza na PCD tenha ocorrido na zona de próxima ao dossel, o que
explica que 15m acima do dossel, onde se deu a observação da PCD, estes fenômenos
não tenham se manifestado.
Após o estabelecimento da BD, sugere-se que a circulação no interior da MBE foi
composta também pela ação de leves escoamentos anabáticos em escala local, conforme
sugere o esquema da Figura 4.22c. Esse fato foi mais evidente em M2, onde a direção
do vento foi de SO (Figuras 4.17 e 4.18), ou seja, na direção resultante (flecha verde
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conforme Figura 4.22c) entre a componente da BD (flecha laranja) e do escoamento
anabático (flecha vermelha). Em M3 (Figura 4.22c) o escoamento foi forçado pela
simples passagem na garganta entre as duas vertentes, o caminho de menos obstáculos,
apesar das demais componentes. Finalmente, em M1 e na PCD os escoamentos sobre
efeito da BD (flechas laranjas) e os escoamentos (anabáticos vermelhas) atuaram na
mesma direção sendo a resultante muito semelhante (Figura 4.22c).

Figura 4.22 – Efeito da topografia da MBE nas Circulações Regionais. a) Brisa Noturna,
b) Transição entre Brisa Noturna e Diurna e c) Brisa Diurna.

4.3.2 Circulações na escala do dossel
Serão discutidas aqui outras evidências de circulação local no interior da bacia, com
variação acima e abaixo do dossel, a partir da Figura 4.23 que mostra as médias mensais
do ciclo diário do perfil da velocidade do vento medido na TEC.
A direção do vento no perfil acima do dossel (25, 40 e 60m) indicou o padrão bimodal
no ciclo diário, sugerindo que nestes níveis há o controle das BN e BD. Na transição da
BN para BD, próximo de 09h, notou-se redução do vento em todos os níveis acima do
dossel (25, 40 e 60m) (Figura 4.23 direita), de Abril a Dezembro, o que também
corrobora a calmaria no interior da MBE nestas condições, e distintos daqueles
observados no topo da bacia em M1.
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Durante todo o período noturno e início da manhã, entre 18h e 09h, de Abril a
Dezembro (Figura 4.23) foi observado um suave movimento vertical descendente (w
negativo), que se sugere esteja associado ao escoamento da BN sobre o terreno e
seguindo a declividade. Por volta de 09h os movimentos descendentes intensificam-se,
o que ocorre simultaneamente com mais aquecimento da superfície e o movimento
anabático na encosta Leste em M2 e M3 (Figuras 4.17, 4.18 e 4.22b). Essa circulação
combinada sugere a existência de um padrão de célula térmica como a da hipótese 1
(item 1.1), o que porém ocorreu somente no período da transição da BN para BD, entre
09h e 12h, não sendo observado no restante do período diurno. Entre 12h e 18h,
circulação observada acima do dossel em todas as estações no interior da MBE foi
resultante da circulação regional da BD e talvez até de escoamentos anabáticos (Figura
4.22c), descartando a hipótese 1 nestas condições com a CM melhor definida.
No retorno da BN, próximo de 18h, também aconteceu uma redução da velocidade do
vento, de Abril a Dezembro na TEC (Figura 4.23). Contudo, nos padrões médios não se
observaram movimentos catabáticos sobre as encostas em M2 e M3, tampouco a
presença de movimentos verticais positivos na TEC, que pudessem sugerir padrão de
célula térmica na escala da MBE como sugerido na hipótese 2 do item 1.1.
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Figura 4.23 –Médias mensais, do perfil vertical do ciclo diário da direção do vento
(direita) e velocidade horizontal do vento (esquerda) na TEC de Abril a
Dezembro de 2010. Níveis abaixo do dossel (1,5; 6,5 e 11,5m), e acima do
Dossel (25; 50 e 60m) (ordenada à direita), (w) é a velocidade vertical em
60m com direção (painel à esquerda em cada mês) e módulo da velocidade
(painel à esquerda). (Continua)
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Nota: a velocidade horizontal do vento (vetor) é mostrada no plano horizontal lesteoeste (painéis em azul e verde); a velocidade vertical w (vetor) é mostrada no plano
vertical (painéis em laranja), onde valores negativos são movimentos descendentes e
positivos os ascendentes.

Figura 4.23 – Continuação (Continua).
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Figura 4.23 – Continuação (Continua)

64

Figura 4.23 – Continuação (Continua)
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Figura 4.23 – Conclusão

Uma outra observação importante sobre a circulação no interior da MBE decorre do
padrão dos perfis verticais do vento na TEC: os escoamentos acima e abaixo do dossel
mostraram-se com sentidos basicamente opostos: acima do dossel dominou o padrão da
circulação regional (BD e BN ao longo do dia), mas abaixo do dossel manifestou-se no
sentido contrário. Formula-se como hipótese explicatória que há 3 modos de circulação:
a) Antes da consolidação da BD, no período da manhã e em torno de 09h, quando
ocorre a transição da BN para BD, o vento acima do dossel foi relativamente mais fraco
mas ainda assim alinhado com a BD. O vento abaixo dossel, por sua vez, também já se
manifestava em sentido oposto ao acima do dossel. O mecanismo sugerido para este
padrão decorreria da BD (em intensificação) superpor a BN (em desintensificação), o
que forçaria mecanicamente o ar descendente sobre a calha principal da bacia e a
penetração de ar abaixo do dossel (conforme esquema na Figura 4.24a). Este
mecanismo pode ser corroborado por alguns outros claros indícios: a velocidade vertical
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é notavelmente descendente e atinge o máximo neste período do dia, o que não é
comum durante as fases de erosão da CLE a menos que haja outros controles locais,
como o controle mecânico sugerido; a mudança da direção do vento abaixo do dossel
desenvolveu-se dos níveis mais altos para os mais baixos (inicialmente em 11,5m,
depois em 6,5m e então 1,5m), sugerindo que a forçante mecânica tem uma progressão,
como é exatamente a manifestação do máximo da velocidade vertical. Estes fenômenos
foram recorrentes de Abril a Dezembro de 2010 (Figura 4.23).
b) No período diurno e em especial após a consolidação da BD (após 10h) o vento
acima do dossel foi mais intenso e claramente alinhado com a BD (vento de Sul),
enquanto abaixo do dossel (abaixo de 20m) mostrou-se de Norte (Figura 4.23). Quando
a BD domina a circulação sobre a bacia, parte da circulação ao confrontar a face Norte é
defletida para o interior e ao longo da calha, forçada a penetrar no interior do dossel.
Esta penetração escoa no sentido do declive devido à própria depressão da bacia,
criando-se uma região de escape e continuidade (veja esquema na Figura 4.24b).
c) Durante a noite o vento torna-se muito mais fraco do que durante o dia, de modo
geral, mas ainda pode-se notar, em especial no período entre 0 a 6h o padrão da BN
(vento de Norte) acima do dossel, e o inverso (de Sul) abaixo do dossel. Há boa nitidez
deste padrão em Junho, Julho, Setembro e Novembro (Figuras 4.23c, 4.23d, 4.23f e
4.23h). Sugere-se que neste caso haja uma deflexão mecânica da BN conformada pelas
encostas, que promove a recirculação de volta para o interior da bacia por meio da
penetração de ar abaixo do dossel (veja esquema na Figura 4.24c)
Desta forma conclui-se parcialmente que as circulações locais no interior da bacia
aparentemente não estão associadas aos gradientes térmicos em pequena escala, como
sugerido nas hipóteses 3 e 4, mas da combinação das forçantes das circulações regionais
(BD e BN) com a deflexão mecânica do escoamento nas encostas, que redistribuiu
massa discriminadamente acima e abaixo do dossel.
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Figura 4.24 – Esquema da circulação diurna média no interior da microbacia
experimental mostrando a vista lateral direita do corte longitudinal da
MBE, com detalhes acima e abaixo do dossel: a) no período de transição
da Brisa Noturna para Brisa Diurna, b) Com a Brisa Diurna estabelecida,
c) Com a Brisa Noturna estabelecida.
4.4 Campanha de sondagens atmosféricas da camada limite
Durante a campanha intensiva de sondagem da CLP observou-se a ocorrência de duas
frentes frias sobre a região, a primeira no dia 19/05 (Figuras 4.25a, 4.25b e 4.25c) e a
segunda no dia 25/05, (Figuras 4.25d, 4.25e e 4.25f), a primeira comparativamente mais
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intensa devido à maior queda da pressão atmosférica (Figura 4.26b) e de temperatura
(Figura 4.26e).

Figura 4.25 – Cartas de superfície indicando a ocorrência de dois sistemas frontais nos
dias 19/05/2010 e 25/05/2010.
No dia 19/05 a direção do vento na MBE foi predominantemente de N, compatível com
a condição pré-frontal na região, passando então para vento de SO no início da noite,
após a passagem da frente, com pequena precipitação no dia 20/05 (Figura 4.26b). No
dia 25/05 houve vento de N, característico da pré-frontal, ocorrência de precipitação no
final do dia, possivelmente associada às instabilidades pré-frontais. A segunda frente
desintensificou-se após o dia 26/05, deixando um cavado atuando sobre a região (Figura
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4.25e), que se mostrou marcante na região da MBE. No dia 27/05 o vento foi de S
durante todo o dia, compatível com a penetração de ar frio de grande escala.

Figura 4.26 – Variáveis meteorológicas coletadas pela PCD instalada a 30m de altura na
torre de fluxos turbulentos (TEC): (a) irradiância solar incidente (Wm-2),
(b) precipitação (mm) e pressão atmosférica (hPa) (eixo da direita), (c)
direção do vento (º), (d) velocidade do vento (ms-1), (e) temperatura do ar
(ºC), (f) umidade relativa do ar (%), as linhas em amarelo indicam os
horários das sondagem com balão cativo.
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A partir da recorrência do padrão bimodal da direção do vento no ciclo diurno sobre a
MBE (conforme Itens 4.1 e 4.2), associado aos sistemas locais de brisas marítimas e de
vale-montanha, esta análise será dividida em três grupos de dados de acordo com o
padrão do vento de grande escala, paralelo ou perpendicular à costa, como sugerido por
Crosman e Horel (2010): 1) Dias com vento predominante de Norte e suas variações
NO e NE (perpendicular), 2) Dia com vento de Oeste (paralelo), e 3) Dias com vento
predominante de Sul e suas variações SO e SE (perpendicular). Estes grupos foram
subdivididos em dias com condições sinóticas de circulação branda e intensa, respectiva
e relativamente. Utilizam-se novamente os termos Brisa Diurna (BD) para o conjunto
dos sistemas brisas marítima e vale-montanha e Brisa Noturna (BN) para o conjunto de
brisas terrestre e montanha-vale.

4.4.1 Dias com vento dominante de Norte
4.4.1.1 Dias com condições de circulação sinótica branda
Os dias selecionados com vento de N e suas variações com condições sinóticas brandas
foram os dias 24 e 29/05, quando em superfície atuou uma alta pressão sobre o RJ e
Sudeste de MG. No dia 24/05 a direção do vento em 850hPa (NCEP) foi NE durante
todo o dia (Figuras 4.27a e 4.27b), e no dia 29/05 NE pela manhã, passando para N à
noite (Figuras 4.28a e 4.28b).

Figura 4.27 – Vento em 850hPa nas Análises do NCEP dia 24/05/10, 09h e 21h horário
local.
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Figura 4.28 – Vento em 850hPa nas Análises do NCEP dia 29/05/10, 09h e 21h horário
local.
4.4.1.1.1 Padrão de temperatura e umidade da CLP em 24 e 29/05
No início da manhã de 24/05 às 07h no perfil de temperatura potencial (Figura 4.29a)
observou-se uma estrutura bem definida da CLP com a CLE entre 0 e 200m,
superiormente por uma rasa CR com θ aproximadamente constante da ordem de 299K
até 220m de altura. Acima da CR observou-se uma CI com espessura de 40m entre 190
e 230m, e acima a AL. No dia 29/05 às 06h houve um padrão semelhante ao de 24/05
(Figura 4.30a), com pequena diferença da CR, sendo um pouco mais espessa, com 60m,
entre 180 e 240m.
Nos perfis de θ às 09h nos 2 dias analisados (Figuras 4.29a e 4.30a), ocorreu um
aquecimento em todo perfil em relação ao perfil do início da manhã. A divisão de
setores entre CM e ZE não é estritamente exata pelo perfil de θ pois o aquecimento
ocorre em todo perfil. Contudo, pelo perfil da Razão de Mistura (r) (Figuras 4.29c e
4.30c) a CM torna-se mais aparente em consequência do umedecimento do perfil
durante a manhã, dominado pelo transporte turbulento do vapor d’água resultante da
evapotranspiração. A CM bem misturada e homogênea foi mais evidente às 12h
(Figuras 4.29g e 4.30g), quando os perfis de θ e r apresentaram pouca variação vertical,
até 300m.
No período da tarde, entre 12h e 18h, com a redução da radiação solar e do fluxo de
calor sensível (Figura 4.31g), o processo de aquecimento da superfície desintensificou,
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causando uma redução da espessura da CM, (camada de atuação da BD), ficando
restrita aos nos primeiros 100m às 18h, conforme sugerido nas Figuras 4.29f e 4.30f.

Figura 4.29 – Perfis medidos no dia 24/05/10 de, (a) e (f) θ – Temperatura Potencial
(K), (b) e (g) UR – Umidade Relativa (%), (c) e (h) r – Razão de Mistura
(g/kg), (d) e (i) D.V. – Direção do Vento (º), (e) e (j) V.V. – Velocidade
do Vento (m/s) as 07hs, 09hs, 12hs e 18hs horário local. AL – Atmosfera
Livre, CI – Camada de Inversão, ZE – Zona de Entranhamento, CM –
Camada de Mistura, CLE – Camada Limite Estável Noturna, BN – Brisa
Noturna e BD – Brisa Diurna. Área Hachurada em cinza, domínio
topográfico da MBE.
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Figura 4.30 – Perfis medidos no dia 29/05/10 de (a) e (f) θ – Temperatura Potencial (K),
(b) e (g) UR – Umidade relativa (%), (c) e (h) r – Razão de Mistura (g/kg),
(d) e (i) D.V. – Direção do Vento (º),(e) e (j) V.V. – Velocidade do Vento
(m/s), as 06h, 09h, 12h, 15h e 18h horário local. AL – Atmosfera Livre, CI
– Camada de Inversão, ZE – Zona de Entranhamento, CM – Camada de
Mistura, CLE – Camada Limite Estável Noturna, BN – Brisa Noturna e
BD – Brisa Diurna. Área Hachurada em cinza, domínio topográfico da
MBE.

4.4.1.1.2 Circulação noturna para os dias 24/05 e 29/05
Durante o período noturno nos dias 24/05 e 29/05, a circulação sobre a encosta oceânica
da Serra do Mar mostrou-se como uma BN (Figura 4.5c), havendo em Picinguaba o
vento NE durante todo o período noturno e até próximo das 09h, sucedido por mudança
abrupta para vento SO devido à entrada da brisa marítima (Figura 4.31a, 4.32a). Neste
evento, às 18h o vento NE se restabelece, simultaneamente com a queda da razão de
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mistura e o restabelecimento da BN com ar seco continental (Figura 4.31b, 4.32b). A
Direção do Vento (DV) nos pontos M1, M2, M3, e PCD e TEC no interior da MBE
(Figuras 4.31c-4.31f

e 4.31k, 4.32c-4.32f e 4.32k) mostraram em geral a mesma

variabilidade temporal observada em Picinguaba. Houve uma pequena diferença na
direção do vento, que foi de NE em Picinguaba e de N na MBE, o que possivelmente
decorre da topografia na MBE em Picinguaba. O vento noturno de N na MBE foi
também provavelmente condicionado pela BN formada na Serra do Mar ao norte da
MBE (Figura 3.8b).
A atuação da BN foi mais evidente nas sondagens das 07h e 06h nos dias 24 e 29/05
(Figuras 4.29 e 4.30), respectivamente. No domínio da CLE observou-se a presença de
um máximo de vento, característico de sistemas de brisas do tipo montanha-vale. No
perfil de velocidade do vento dos dias 24 e 29/05 (Figuras 4.29e 4.30e) notou-se o JN
próximo à cota mais alta da MBE, ou seja, em torno de 100m de altura.
Outro ponto importante da circulação é como a componente de escala regional mostrouse desacoplada da circulação de grande escala. A hipótese levantada é que a circulação
de grande escala está sobreposta à BN. De fato, nos perfis da direção do vento às 06h e
07h (Figuras 4.29d e 4.30d), dentro da CLE, a direção do vento de Norte reforça a
presença do sistema de BN. Por outro lado, nos setores da CR e CI, observou-se a
transição do escoamento regional para o de grande escala, em que o último dominou
devido ao cisalhamento bem caracterizado da direção e velocidade do vento (Figuras
4.29d, 4.29e, 4.30d e 4.30e) e em concordância com o padrão do NCEP às 09h (Figuras
4.27 e 4.28). Particularmente no dia 29/05 o vento às 06h não concordou com Análise
do NCEP às 09h, mas que voltou a concordar na sondagem das 09h.
4.4.1.1.3 Circulação diurna para os dias 24/05 e 29/05
Conforme análises prévias indicando (itens 4.1 e 4.2) que o início da BD ocorre
simultaneamente em Picinguaba e na MBE, notou-se o mesmo padrão nos dias 24 e
29/05, com a direção do vento no interior da MBE (Figuras 4.31c-4.31f e 4.31m) e
(Figuras 4.32c-4.32f e 4.32m) e em Picinguaba (Figuras 4.31a e 4.32a) indicando o
início da BD próximo das 11h-24/05 e 10h-29/05.
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Contudo, sobre a MBE, a mudança da direção do vento indicando a presença do sistema
regional de BD foi observada inicialmente nos mastros mais altos. Este fato foi mais
evidente dia 29/05, onde a sequência de mudança de direção do vento ocorreu às 11h
em M1, 11:30h em M3 e M2 e às 12h na PCD.
Foi observado nos padrões médios de temperatura a existência da formação de CLE no
interior da MBE (Figura 4.19), que foi confirmado nos perfis de θ às 07h do dia 24/05 e
06h do dia 29/05 (Figuras 4.29a e 4.30a). Assim o escoamento inicial do sistema
regional da BD com maior θ, tendeu a permanecer sobreposto e desacoplado à CLE
com menor θ. Porém com a erosão da CLE e formação da CM, o escoamento da BD
passou a atuar como um todo na MBE, justificando a atuação da BD dos níveis mais
altos aos mais baixos dentro da bacia.
Adicionalmente, argumenta-se sobre outro mecanismo de trocas na escala da MBE,
sobre a máxima velocidade da BD sobre a MBE, que ocorre em uma altura próxima da
crista da bacia, verificada nas sondagens das 12h dias 24 e 29/05 (Figuras 4.29j e 4.30j).
Nos dia 24 e 29/05 possivelmente ocorreu o mesmo mecanismo de deflexão do
escoamento mecânico da BD para o interior da bacia previamente discutido (Figura
4.24b) sugerido pela inversão dos escoamentos acima e abaixo do dossel durante o dia
(Figuras 4.29j e 4.30j, e Figura 4.32m).
Nas sondagens das 12h nos dias 24 e 29/05, com base nos perfis da VV verificou-se
presença da circulação regional da BD bem definida até 300m, atuando no interior da
CM (Figuras 4.29j e 4.30j). Este padrão indica também a sobreposição do escoamento
de grande escala sobre a BD, onde na região da ZE nota-se um forte cisalhamento, com
o vento de S dentro da BD, para vento de N acima da ZE o qual concorda em direção e
magnitude com a circulação de grande escala das análises do NCEP (Figuras 4.27 e
4.28).
No dia 24/05 (Figura 4.29f), com base em observações visuais de campo e registros
manuais, a BD foi acompanhada de nevoeiro com base em aproximadamente 300m de
altura, ou seja, próximo da base da ZE, concordando com o NCE calculado (Figura
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4.31l). Outra medida foi a queda do saldo de radiação (Rn) neste mesmo horário (Figura
4.31g), devido a presença de nebulosidade. No dia 29/05 não foi observado nevoeiro, e
que também se justifica pelo fato do NCE calculado ser mais alto que a altura da brisa
(Figuras 4.32l).
Os perfis de VV e VD às 18h nestes dois dias de observação (Figuras 4.29i, 4.29j, 4.30i
e 4.30j) mostraram a circulação da BD já suprimida, concomitante com um padrão da
CM em aproximadamente 150m de altura, limitada pela ZE onde ocorreu nevoeiro
(observação visual).
A evolução da temperatura e da razão de mistura nos mastros da MBE (Figuras 4.31h e
4.32h) ocorre coerentemente com a variação das sondagens, e pelas mesmas razões
discutidas nos itens 4.1 e 4.2, não se distingue os efeitos da brisa marítima ou da
evapotranspiração local, mas possivelmente uma combinação das duas causas.
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Figura 4.31 – Variáveis ambientais dia 24/05/2010: a), c), d), e), e f) vel. e dir.
horizontal do vento (m/s), b) e i) temperatura (ºC), h) umidade relativa
(%), b) e j) razão de mistura (g/kg), g) fluxos de energia (W/m^2) (saldo de
radiação (Rn), calores sensível (H) e latente (LE)), k) temperatura
potencial (K), l) nível de condensação por elevação (m), m) perfil vertical
de direção horizontal do vento (painel superior), e velocidade do vento
painel inferior, em vermelho w – velocidade vertical (m/s).
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Figura 4.32 – Variáveis ambientais dia 24/05/2010: idem 4.31
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4.4.1.2 Dias com condições de circulação sinótica intensa
Os eventos com a circulação predominante de Norte e intensas foram os dias 18 (Figura
4.33) e 25/05 (Figura 4.34), que antecederam as entradas de sistemas frontais (Figuras
4.25a e 4.25d). O dia 18/05 antecedeu a passagem do sistema frontal do dia 19/05
(Figura 4.25b). O vento em 850hPa sobre a MBE, associado ao sistema de alta pressão
no Sul da BA, foi de NE até a madrugada de 18/05 (Figuras 4.25a e 4.25b).
No dia 25/05, nos baixos níveis da atmosfera, existiu uma área de baixa pressão entre a
costa da Argentina e Uruguai associada à frente fria que se estendeu do litoral de SC até
o MS. A região da MBE estava sob influência de uma área de alta pressão no oceano
Atlântico. No decorrer do dia, houve oclusão e perda de intensidade da frente sobre o
continente (Figuras 4.25e e 4.25f), formando uma área de baixa pressão sobre a costa do
PR à noite. Mesmo assim, o padrão de ventos em SP mostrou-se como uma circulação
pré-frontal durante o dia sobre a região, com ventos NO durante o dia, e à noite com
característica pós frontal, com ventos SO.

Figura 4.33 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 18/05/10, 09h e 21h horário
local.
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Figura 4.34 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 25/05/10, 09h e 21h horário
local.
4.4.1.2.1 Padrão de temperatura e umidade da CLP em 18 e 25/05
A estrutura da CLP durante a tarde do dia 18/05 foi semelhante a dos eventos com
condições sinóticas brandas, nos dias 24/05 e 29/05. Foi possível a identificar a CM e a
ZE bem delineadas às 15:30h nos perfis de θ (constante aproximadamente 301K) e da
razão de mistura (constante e aproximadamente 14g/kg) identificou-se a CM entre 0 e
300m, limitada superiormente pela ZE, com forte estabilidade.
A CM teve redução gradativa da espessura no decorrer do dia até as 18h, com base nos
perfis da temperatura potencial e razão de mistura entre 15:30h e (18h), encontrando-se
limitada entre 0-300m (0-200m), com temperatura potencial de 295°C (299°C) (Figura
4.35a), e razão de mistura de aproximadamente 14/kg (12,5g/kg) às 15:30h (18h)
(Figura 4.35c).
Durante a madrugada, a ação do forte vento de grande escala, devido à aproximação da
frente fria, impossibilitou a realização de sondagens acima de 150m, tendo sido
observado somente a formação da CLE no interior da MBE entre 0 e 100m (Figura
4.35f). No perfil da razão de mistura (Figura 4.35h) observou-se uma redução de vapor
de água próximo a superfície do solo no domínio da CLE, sugerindo a condensação de
vapor e formação de orvalho durante a noite
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Figura 4.35 – Perfis do dia 19/05/10, a) e f) θ – Temperatura Potencial (K), b) e g) UR –
Umidade Relativa (%), c) e h) r – Razão de Mistura (g/kg), d) e i) D.V. –
Direção do vento (º), e) e j) V.V. – Velocidade do Vento (m/s), dias
18/05/10, e 19/05/10 15:30h, 18h, 21h, 00h e 03h horário local. ZE – Zona
de Entranhamento, CM – Camada de Mistura, CR – Camada Residual, BD
– Brisa Diurna e CLE – Camada Limite Estável.
No dia 25/05, o forte vento não permitiu que sondagens as das 06h, 09h, e 12h
atingissem mais de 300m, porém foi possível identificar uma CLE bem definida nos
primeiros 200m, às 06h e 09h (Figura 4.36a). A formação da CLE sob um vento forte,
pode ter sido favorecida pelo amortecimento das encostas da MBE, criando condições
mais calmas no interior da bacia. Os valores da VV observados em M1 (Figura 4.38f),
foram de aproximadamente 4,5 ms-1 durante toda a madrugada, enquanto no interior da
MBE não ultrapassou 1,5 ms-1 (Figuras 4.38c-e). Desta forma estabeleceu-se o
resfriamento radiativo levando à presença da CLE, observada na temperatura do ar no
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interior da MBE (Figura 4.38i), onde durante a madrugada foi sempre menor que em
M1, indicando resfriamento com razoável intensidade no interior da MBE.
Na sondagem das 12h observou-se a CM bem misturada, dada à homogeneidade do
perfil de θ (Figura 4.36f). Às 18h a circulação sobre a MBE desintensificou-se (Figura
.36i), facilitando a observação da estrutura da CLP, que mostrou-se da seguinte forma:
entre 0 e 180m uma CLE, de 180 a 300m a CR limitada superiormente pela CI em
aproximadamente 320m, e acima a AL. Após às 22hs a circulação de grande escala
intensificou-se e mudou a direção (de Sul), sendo possível somente detectar a presença
da CLE entre 0 e 100m, às 22h e 03h (Figuras 4.36k). No perfil da razão de mistura
(Figura 4.36m) dentro da CLE constatou-se a redução de umidade entre os perfis das
22h e 03h, que possivelmente aconteceu devido a condenação de vapor de água
próximo a superfície.
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Figura 4.36 – Perfis do dia 25/05/10: a), f) e k) θ – Temperatura Potencial (K), b), g) e l)
UR – Umidade Relativa (%), c), h) e m) r – Razão de Mistura (g/kg), d), i)
e n) D.V. – Direção do vento (º), e), j) e o) V.V. – Velocidade do Vento
(m/s), às 06h, 09h, 12h, 18h, 22h e 03h horário local. AL – Atmosfera
Livre, CI – Camada de Inversão, CM – Camada de Mistura e CLE –
Camada Limite Estável Noturna.
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4.4.1.2.2 Circulação Diurna para os dias 18/05 e 25/05
Em Picinguaba nos dias 18 (Figuras 4.37a e 4.37b) e 25/05 (Figuras 4.38a e 4.38b),
novamente foi observado a presença da brisa marítima pela mudança da direção do
vento NE para SO com aumento simultâneo da razão de mistura às 09h. No dia 18/05
verificou-se que a BD também se formou às 09h sobre a MBE, observado pela mudança
da direção do vento de SO para NE em todas as estações (Figuras 4.37c-f e 4.37m).
No dia 25/05 não ocorreu a formação da BD sobre a MBE devido a ação da circulação
de grande escala. Na Análise do NCEP para às 09h a velocidade do vento atingiu cerca
de 6 m/s (Figura 4.34a), suficientes para forçar o escoamento de N no interior da MBE e
inibir a formação da BD (Figuras 4.37c-f e 4.37m). Este valor do vento de grande escala
concorda com as simulações feitas por Biggs e Graves (1962), Arritt (1993), Porson et
al, (2007), que reportaram valores entre 6-10 ms-1, capazes de suprimir as circulações
formadas por gradientes locais de temperatura e pressão.
A ação da circulação de grande escala não foi observada em Picinguaba no dia 25/05.
Dois fatos podem ter contribuído para isto: o primeiro seria a proteção contra os ventos
de NO provenientes da grande escala, pelas encostas da Serra do Mar. O segundo seria
maior θ da circulação de grande escala (a mesma que estava atuando sobre a MBE) em
relação a circulação próxima à superfície em Picinguaba (Figura 4.38k), criando uma
situação de estabilidade atmosférica, fazendo com que a circulação de grande escala
permanecesse sobreposta a circulação próxima a costa do litoral.
No dia 18/05 a circulação de grande escala foi mais branda e permitiu a formação da
BD sobre a MBE. Na sondagem das 15:30h, foi observada a presença da BD o perfil
parabólico entre 0 e 120m, dentro CM (0-300m), com pico de 3 m/s em 50m (Figura
4.35e). Este fato foi corroborado pelos perfis de DV com vento de S na camada de
atuação da brisa (Figura 4.35d) e o da razão de mistura, onde foram observados valores
maiores e mais homogêneos, que no restante da CM (Figura 4.35c). Isto mostrou que a
BD esteve presente embebida na CM e não a compondo totalmente como nos dias 24 e
29/05.
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Às 15:30h do dia 18/05 foi observado visualmente a presença de um nevoeiro situado
no limite superior da camada de atuação da BD. O valor calculado de 105m para NCE
(Figura 4.37l) foi próximo ao valor da altura da base do nevoeiro observado (120m).
Mais uma vez a presença de nevoeiro sobre a MBE, pareceu relacionada à chegada do
sistema de BD. Em superfície a chegada da massa de ar oceânica na BD foi detectada às
11h pela queda da temperatura (Figura 4.37i), aumento da umidade relativa (Figura
4.37h) e razão de mistura (Figura 4.37j) e pela redução do Rn (Figura 4.37g) indicando
a presença de nevoeiro, corroborando com a suposição de que em alguns casos a brisa
marítima está limitada superiormente por uma camada de nuvens.
Pelo perfil da UR do dia 18/05 (Figura 4.35c) pode ser afirmado que limite superior do
nevoeiro estava em 400m, devido à redução na UR, justamente acima da ZE, onde nos
perfis da DV e VV (Figuras 4.35d e 4.35e) mostram a presença do escoamento de
grande escala, dado a concordância da direção do vento observado (NE), com da
Análise do NCEP 09h e 21h no dia 18/05 (Figura 4.33).
No dia 25/05 a circulação de grande escala foi intensa o suficiente para que não
houvesse a formação de sistema de brisa sobre a região e também a não realização da
sondagem às 15h (Figura 4.36).
A circulação abaixo do dossel no dia 18/05 no período entre 12h e 18h, foi oposta a da
BD (Figura 4.37m), provavelmente devido ao mesmo fato ocorrido no dia 24/05,
causada pela deflexão do escoamento da BD na face Norte da MBE. No dia 25/05 o
escoamento abaixo do dossel foi no mesmo sentido a circulação forçada pela grande
escala no interior da MBE (Figura 4.38m), indicando que a circulação foi forte o
suficiente para penetrar no dossel e modular a direção da circulação.

86

Figura 4.37 – Variáveis ambientais dia 18/05/2010: idem 4.31
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Figura 4.38 – Variáveis ambientais dia 25/05/2010 : idem 4.31
4.4.1.2.3 Circulação Noturna para os dias 18/05 e 25/05
No dia 18/05 a circulação noturna sobre a MBE, após às 18h, mostrou-se como o
sistema de BN com ventos de NE (Figura 4.37f), igualmente na estação de Picinguaba
(Figura 4.37a), indicando que a BD atuou ao mesmo tempo sobre todo o domínio da
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Serra do Mar. Às 18h foi observado uma redução de 100m na espessura da CM em
relação às 15:30h (Figura 4.35a), consequência da redução da taxa de aquecimento da
superfície e redução na espessura da camada da BD e inibição do vento, como pode ser
observado pela ausência de vento no interior da CM (Figura 4.35d). No topo da CM
novamente foi observada visualmente a presença de nevoeiro em 60m de altura,
concordando com o NCE calculado (53m) (Figura 4.37l). Pelo perfil de UR (Figura
4.35b) pode se afirmar que a camada onde se situava o nevoeiro estava entre (60-200m),
limitada pelo topo, onde a UR sofreu um redução em 200m, indicando a não saturação
do ar. Acima de 200m, os valores observados no perfil da VV (Figura 4.37d),
concordaram com os as Análises do NCEP (Figura 4.33b), indicando a presença da
circulação de grande escala acima deste nível.
Entre 18h e 24h foi observado um escoamento forçado na calha principal da MBE. Em
Picinguaba (Figura 4.37a) verificou que o início da BN aconteceu às 18h, com a
mudança na direção do vento NE para SO, simultâneo a redução da razão de mistura.
No domínio da MBE em M1, o início BN também ocorreu às 18h, dado pela mudança
de direção do vento de SO para NE (Figura 4.37f). Porém nas localizadas no interior da
MBE, PCD (Figura 4.37e) e na TEC (25, 40 e 60m) (Figura 4.37m) o vento permaneceu
de SO até às 24h. Isto indica um escoamento invertido entre a circulação na calha e no
topo da MBE. Deste modo foi possível que tenha ocorrido um padrão de circulação
local em forma de célula forçada pela BN, já que no mesmo período na TEC foi
registrado valores negativos de w (Figura 4.37m), indicando uma subsidência de ar na
posição da TEC. No restante da madrugada do dia 18/05 o vento de grande escala foi
muito intenso inibindo qualquer tipo de circulação local e regional.
No dia 25/05 a circulação de grande escala foi de NO às 09h e de SO ás 21h (Figura
4.34). Às 18h observou-se uma redução na intensidade da circulação de grande escala,
que favoreceu a formação de uma CLP estruturada (Figura 4.36f). Este talvez tenha sido
o momento da transição do vento de grande escala de NO para SO, já que no perfil da
DV 18h observou-se uma direção intermediaria de Oeste acima dos 300m na AL
(Figura 4.36i).
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Durante o restante da noite dia 25/05 o vento de grande escala soprou de Sul, com
velocidade de aproximadamente 3 ms-1 (Figuras 3.36n e 4.36o), acima dos 200m de
altura. Em superfície foi observado o escoamento de NE característico da BN atuando
sobre Picinguaba (Figura 4.38a) e na MBE (Figuras 4.38c, 4.38e e 4.38m). Porém, nas
sondagens das 22h e 03h não foi detectado este escoamento, pois a velocidade do vento
observada entre 0 e 100m foi praticamente nula e não apresentou uma direção definida
(Figuras 4.36n e 4.36o). Isto indica que o escoamento da BN neste dia foi muito raso,
restringindo-se acamada próxima à superfície. Na Figura 4.38f o vento observado em
M1 já sofria a influência do escoamento de grande escala de Sul, corroborando com a
hipótese da rasa BN, pois M1 está no alto da MBE. Este fato pode ter ocorrido devido
presença de céu encoberto durante a noite de 25/05, reduzindo a perda radiativa e
consequentemente o resfriamento do ar adjacente e a formação da BN.
4.4.2 Dia com vento dominante de Oeste
O dia selecionado para análise com circulação de oeste foi o dia 16/05, onde se observa
o escoamento de O-NO sobre a região às 09h (Figura 4.39a), devido ao anticiclone
centrado no sul da BA com influência sobre SP. Em superfície também existiu uma área
de alta pressão atuando na região, verificado pela pressão atmosférica (Figura 4.26b).
Este padrão favoreceu a presença de céu claro com poucas nuvens sobre a MBE. Na
Figura 4.39b observa-se a mudança da direção de NO para SO entre 09h e 21h.

Figura 4.39 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 18/05/10, 09h e 21h horário
local.
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4.4.2.1 Padrão de temperatura e umidade da CLP para o dia 16/05
Pelo perfil de θ às 10h nos primeiros 50m (Figura 4.40a) foram verificados resquícios
da CLE formada durante a madrugada, caracterizada pela pequena inversão térmica.
Entre 50 e 200 observou a CM não muito misturada, e entre 200 e 250m pôde-se
constatar a ZE, mais marcada nos perfis da razão de mistura, e DV e VV (Figuras 4.40c,
4.40d e 4.40e), com redução da razão de mistura e a presença de ventos de NO,
concordando em direção e magnitude com o vento NCEP às 09h (Figura 4.39a).
No horário das 13h somente foi observado uma CM bem definida. Contudo às 15:30h,
ocorreu a entrada da massa de ar marítima sobre a MBE, deixando a estrutura da CLP
mais visível, onde identificou-se uma CM mais fria e úmida até 200m de altura. Acima
da CM observou-se a ZE entre 200 e 250m, e acima a AL (Figura 4.40a).

Figura 4.40 – Perfis do dia 26/05/10: a) θ – Temperatura Potencial (K), b) UR –
Umidade relativa (%), c) r – Razão de Mistura (g/kg), d) D.V. – Direção
do vento (º), e) V.V. – Velocidade do vento (m/s), 10h, 13h, 15:30h
horário local. AL – Atmosfera Livre, ZE – Zona de Entranhamento, CM –
Camada de Mistura e CLE – Camada Limite Estável Noturna.
4.4.2.2 Circulação Diurna para o dia 16/05
Observou-se a presença da brisa marítima atuando na costa do litoral, conforme a
mudança da DV de NE para SO a partir das 09h (Figuras 4.41a e 4.41b), seguido do

91

aumento de temperatura e razão de mistura, e após às 18h o retorno do sistema de BN.
Devido ao céu claro durante a madrugada pôde-se observar a formação da camada de
inversão, comprovada pela diferença de temperatura do ar no interior da MBE (M2, M3
e PCD) em relação à temperatura de M1 na cota superior (Figura 4.41i).
Nas primeiras horas da manhã entre 06h e 09h, teve início o processo de erosão da
camada de inversão noturna, com aquecimento diferenciado em cada posição no interior
da MBE (Figura 4.41i). No perfil de VV, às 10h (Figura 4.40d), observou-se uma
calmaria até 150m de altura na CM. Após as 12h a circulação sinótica intensificou-se,
observado nos dados de VV em M1 (Figura 4.41f), suprimindo a circulação local e
forçando uma circulação no interior da MBE, observável no perfil da DV na TEC, onde
a direção do vento foi de NO. Na sondagem das 13h a circulação forçada também foi
observada no interior da MBE entre 0 e 100m (Figura 4.40f), onde a direção observada
foi de N, que normalmente estaria sob o efeito da BD. Estes efeitos da circulação
forçada também foram observados no interior da MBE, com aumento da temperatura
(Figura 4.41i) e redução da razão de mistura (Figura 4.41j), indicando a penetração da
massa de ar continental sobre a MBE, mais quente e seca.
Às 15h a circulação de grande escala perdeu força e a VV reduziu-se, como observado
em M1 (Figura 4.41f), facilitando a BD a penetrar na MBE, baseado na mudança da
direção do vento de NO para de SO nas estações (M2, M1, PCD e TEC) (Figuras 4.41df e 4.41m). Na BD deste horário não estava mais presente somente o efeito da brisa de
montanha, mas também a massa de ar oceânica, conforme indicam a redução de
temperatura do ar e aumento da razão de mistura (Figuras 4.41i e 4.41j). Na sondagem
das 15:30h houve a mesma evidência, com resfriamento e umedecimento até 200m de
altura (Figura 4.40a e Figura 4.40c). Desta vez a massa de ar oceânica sobre a MBE não
veio acompanhada de nevoeiro, já que a BD tinha 200m de altura (Figura 4.40e), e o
NCE de 1370m (Figura 4.41l). A DV e a VV também auxiliaram na determinação da
altura de atuação da BD: às 15:30h observou-se pequeno cisalhamento do vento, com
mudança de SO para NO, e VV passando de 2 ms-1 para 4 ms-1 em 200m (Figura 4.40d
e 4.40e), mostrando a sobreposição dos escoamentos de escala sinótica sobre a
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circulação de BD, e o desacoplamento da circulação regional de brisa e da circulação de
grande escala.
Após as 17h o vento voltou a soprar no sentido continente-oceano, observado em todos
os pontos da MBE e na costa do litoral (Figuras 4.41a-f), o que marcou a transição do
sistema de BD para BN. Isto também foi verificado pela redução da razão de mistura
em todos os pontos da MBE (Figura 4.41j), com características de massa de ar
continental. Com o resfriamento radiativo, disparou a formação da CLE no interior da
MBE, verificado pela redução da temperatura do ar no interior da MBE em relação à
temperatura de M1 (Figura 4.41i).
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Figura 4.41 – Dados do dia 16/05/2010: idem 4.31
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4.4.3 Dias com escoamento de grande escala de Sul e suas variações SE e SO
4.4.3.1 Dias com condições sinóticas brandas
Os dias com a circulação de grande escala amenas e de Sul foram os dias 17/05 e 22/05.
No dia 17/05 em 850hPa na análise do NCEP (Figura 4.42a) 09h o vento soprou de Sul
em consequência de um sistema de alta pressão que atuou entre oceano atlântico e Leste
do estado do RS. Ainda em 850hPa observou-se mudança na direção vento de Sul entre
09h e 21h sobre o domínio da MBE para de Leste devido ao deslocamento do sistema
de alta pressão em direção ao atlântico (Figura 4.42b). Este sistema de alta pressão
contribuiu para inibir a formação de nuvens no local do experimento. Durante as
sondagens do dia 17/05 não foram observadas nuvens baixas, somente nuvens altas do
tipo Cirrustratus, oriundas do sistema frontal que se aproximava da região de estudo.
No dia 22/05, havia uma a frente fria posicionada a leste da divisa dos estados do
Espírito Santo e da Bahia. A baixa pressão associada ao sistema persistiu no Atlântico
na altura entre os estados do Paraná e São Paulo trazendo ventos de Sul sobre a região
da MBE durante todo o dia (Figura 4.43).

Figura 4.42 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 17/05/10, 09h e 21h horário
local.

95

Figura 4.43 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 22/05/10, 09h e 21h horário
local.
4.4.3.1.1 Padrão de temperatura e umidade da CLP para os dias 17 e 22/05
A madrugada do dia 17/05 foi marcada pela ausência de nuvens, favorecendo a
formação de uma profunda CLE. No perfil de θ às 06:30h observou-se a CLE
alcançando 200m. Acima da CLE, entre 200 e 300m foi observada a presença da CR
com θ constante, limitada superiormente por uma leve CI entre 300 e 400m, e acima daí
a AL (Figura 4.44a). Às 09h com o aquecimento da superfície e erosão da CLE formouse uma CM ultrapassando 400m.
Às 12h e 15h no perfil de θ apresentou uma CM bem definida em todo perfil (Figura
4.44f), sendo que às 15h próximo aos 400m foi possível detectar um leve sinal de uma
ZE. Nos perfis de UR e razão de mistura (Figuras 4.44b e 4.44c) verificou-se a presença
de uma camada mais úmida e homogênea nos primeiros 200m de altura. Às 18h a
estrutura da CLP ficou mais definida e semelhante à observada às 06h, com o início da
formação da CLE em aproximadamente 50m de altura com inversão de temperatura, a
CR entre 50 e 210m com θ constante, e uma CI entre 210 e 300m, e acima daí a AL. Às
21h houve aumento na espessura da CLE, que atingiu em torno de 100m. Entre 18h e
21h ocorreu a mudança abrupta da circulação modificando totalmente estrutura da CLP,
que tornou a CR mais aquecida e profunda, localizada entre 100 e 350m, e elevando a
CI para 350 a 450m, com a AL acima (Figura 4.44k), que possivelmente pode estar
associada à advecção de uma massa de ar com características diferente as 21h, já que
houve mudança na direção do vento de Leste para de Sul entre 18 e 21h (figura 4.44n).
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Da mesma forma que no dia 17/05, a madrugada de 22/05 foi marcada pela ausência de
nuvens, favorecendo a formação da CLE. Foi observado no perfil de θ da sondagem as
06h que a CLE ocupou toda a camada até 180m. Neste dia a CR foi mais espessa que
no dia 17/05, presente entre 180 e 400m, limitada superiormente pela CI que ocupou a
camada entre 400 e 450m, e limitada superiormente pela AL em 450m (Figura 4.45a).
Às 09h formou-se a CM entre 0 e 400m e a ZE e AL permaneceram na mesma posição
entre 400 e 450m, (Figura 4.45a). Às 12h no perfil de θ observou-se a CM bem
misturada e bem definida em todo perfil sondado (Figura 4.45f). Às 18h a CLP ficou
mais definida apresentando-se com a seguinte estrutura: CLE (0-120m), CR de (120310m), CI entre (310-410m) e acima de 410m a AL. Às 21h a sondagem só seguiu até
120m, sendo possível somente observar a CLE. (Figura 4.45k).
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Figura 4.44 – Perfis do dia 17/05/10: a), f) e k) θ – Temperatura Potencial (K), b), g) e l)
UR – Umidade relativa (%), c), h), m) r – Razão de Mistura (g/kg), d), i) e
n) D.V. – Direção do vento (º), e), j) e o) V.V. – Velocidade do vento
(m/s), , 06:30h, 09h, 12h, 15h, 18h e 21h horário local. AL – Atmosfera
Livre, ZE – Zona de Entranhamento, CR – Camada Residual, CI – Camada
de Inversão, CM – Camada de Mistura, CLE – Camada Limite Estável
Noturna, BN – Brisa Noturna e BD – Brisa Diurna.
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Figura 4.45 – Perfis do dia 22/05/10 de a), f) e k) θ – Temperatura Potencial (K), b), g)
e l) UR – Umidade relativa (%), c), h), m) r – Razão de Mistura (g/kg), d),
i) e n) D.V. – Direção do vento (º), e), j) e o) V.V. – Velocidade do vento
(m/s), , 06h, 09h, 12h, 18h, 21h e 24h horário local. AL – Atmosfera Livre,
ZE – Zona de Entranhamento, CR – Camada Residual, CI – Camada de
Inversão, CM – Camada de Mistura, CLE – Camada Limite Estável
Noturna, BN – Brisa Noturna e BD – Brisa Diurna.
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4.4.3.1.2 Circulação Noturna nos dias 17 e 22/05
Nos dias 17 e 22/05 a circulação sobre a encosta oceânica da Serra do Mar foi
controlada pelos sistemas de BD e BN (Figuras 4.5a e 4.5c). Desta forma em
Picinguaba a DV foi de NE durante todo o período noturno e início da manhã, até
próximo de 11h no dia 17/05 (Figura 4.46a) e 09h no dia 22/05 (Figura 4.47a), onde
ocorreu mudança abrupta da DV (SO), indicando a entrada da brisa marítima, com
aumento súbito da razão de mistura (Figura 4.46b, 4.47b). Sobre a MBE a transição da
BN para BD ocorreu às 09h nos dois dias, em 17/05 (Figuras 4.46c-f e 4.46k) e 22/05
(Figuras 4.47c-f e 4.47k). O atraso na mudança do sistema de BN para BD em 17/05 em
relação ao dia 22/05 em Picinguaba, possivelmente deveu-se à presença de nevoeiros na
costa do litoral no início da manhã de 17/05, retardando o aquecimento da superfície
continental e consequentemente a BD.
A presença da BN sobre a MBE ficou mais evidente nas sondagens das 06h nos dias
17/05 (Figura 4.44) e 22/05 (Figura 4.45), onde na CLE observou-se o JN de baixo
nívvel. No perfil da VV dos dias 17/05 e 22/05 (Figuras 4.44e 4.45e), foi observado o
JN próximo ao limite topográfico da MBE, sendo que no dia 17/05 a camada de atuação
do JN situava-se entre 40 a 220m, e no dia 22/05 entre 40 a 180m.
Adicionalmente, notou-se também o desacoplamento da circulação de grande escala
com a circulação regional. Nos perfis da DV às 06h nos dias 17/05 e 22/05 (Figuras
4.44d e 4.45d), o JN dentro da CLE mostrou vento de Norte, com a presença do BN. Na
CR e CI aconteceu a transição do escoamento regional com o de grande escala. Acima
da CI observou-se a presença do escoamento de grande escala devido ao cisalhamento
da direção do vento (Figuras 4.44d e 4.45d), concordando em direção e velocidade com
o vento NCEP às 09hs (Figuras 4.42a e 4.43a). Este padrão sugere uma circulação
noturna próxima à superfície subjacente à circulação de grande escala.
4.4.3.1.3 Transição da circulação noturna para diurna nos dias 17 e 22/05
Entre 06h e 09h a BN foi suprimida e ocorreu por completo o processo da erosão CLE.
A circulação de grande escala na mesma direção da BD acelerou o processo de erosão
100

da CLE, em relação ao observado quando a circulação de grande escala foi na direção
contraria a BD. Isto pode ser verificado pela antecipação da formação de CM bem
homogênea, que aconteceu às 09h nos dias 17/05 e 22/05 (Figuras 4.44a e 4.45a). Além
disso, a influência da grande escala aparentemente antecipou o início da BD. Um
pequeno sinal da BD (ventos de S) foi observado nos perfis logo acima da crista da
MBE, entre 80 e 150m no dia 17/05, e entre 90 e 140m no dia 22/05 (Figuras 4.44d e
4.45d). Acima destas camadas a DV ainda o vento permaneceu de S, com aparente
resquício da BN. A circulação abaixo do dossel nos dias 17/05 e 22/05, também foi
influenciada pela deflexão do escoamento da BD, visto que o padrão do vento foi em
fase com a circulação acima do dossel (Figura 4.46 e 4.47).
4.4.3.1.4 Circulação Diurna para os dias 17 e 22/05
No perfil da razão de mistura às 12h nos dias 17/05 e 22/05 (Figuras 4.44h e 4.45h)
observou-se uma CM bem definida em todo perfil. Nestes dias a CM foi muito mais
profunda em comparação do que quando a circulação sinótica foi de N. Mesmo com a
CM bem misturada foi possível identificar a camada de atuação da BD embebida na
CM (Figuras 4.44j e 4.45j). No dia 17/05, no perfil da razão de mistura até 200m
verificou-se uma camada com razão de mistura mais homogênea, atingindo
aproximadamente 13g/kg (Figura 4.44h), onde estava presente a BD. No perfil da VV
identificou-se um perfil peculiar de escoamento confinado entre dois meios, com ponto
de velocidade máxima em 100m (Figura 4.44j), característico de um sistema de brisa
(SIMPSON, 1994; MILLER et. Al, 2003).
Nos perfis de UR, razão de mistura e DV (Figuras 4.44g, 4.44h e 4.44i) a 200m,
ocorreu uma expressiva variação vertical, indicando o desacoplamento do escoamento
da camada até 200m com o escoamento acima. O escoamento acima de 200m, dentro da
CM, foi dominado pela circulação de grande escala. O fato que corroborou a
sobreposição destes escoamentos foi a sondagem de 15h, com a desintensificação da
BD, enquanto a circulação acima de 200m permaneceu com a mesma intensidade,
fazendo assim mais nítido o desacoplamento da BD com o escoamento superior (Figura
4.44j).
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No dia 22/05 o escoamento da BD foi mais profundo, marcado pelo perfil de VV até
400m de altura (Figura 4.45j). No perfil de θ, UR e razão de mistura na mesma camada
(Figuras 4.45f-g) observou-se também uma expressiva variação vertical, indicando o
desacoplamento do escoamento da camada até 200m com o escoamento acima, de
forma análoga ao discutido no dia 17/05.
Nos dias 17/05 e 22/05, após às 12h, ocorreu aumento na razão de mistura maior que no
período entre 09h e 12h (Figuras 4.46j e 4.47j), o que pode decorrer da presença da
massa de ar oceânica mais úmida sobre na MBE, visto que fluxo de calor latente
(Figuras 4.46g e 4.47g) sofreu uma redução neste período.
4.4.3.1.5 Transição da circulação diurna para noturna nos dias 17/05 e 22/05
No dia 17/05 a desintensificação da BD ocorreu próximo às 18h, como indicam os
dados em M1 (Figura 4.46f). As Análises do NCEP mostraram a existência da mudança
da direção da circulação de grande escala de S para de L entre 09h e 21h (Figura 4.42).
Às 18h observou-se no perfil de DV, que a direção foi de L (Figura 4.44n) de acordo
com a direção das análises do NCEP. Devido a esta mudança na DV, observou-se no
perfil da razão de mistura uma camada mais seca acima de 200m (Figura 4.44m),
provavelmente consequência do sistema de alta pressão sobre a região.
Entre 18h e 21h observou-se um aumento de 200m para 370m na altura da CR (Figura
4.44k), mais notável no perfil de r (Figura 4.44m), onde não se notou mais a presença
da massa de ar mais seca da circulação de leste proveniente de grande escala, observado
às 18h (Figura 4.44n). Às 21h DV em M2 e M1 (Figuras 4.46d e 4.46f) mostraram a
mudança do padrão da BN, de N para de S, simultaneamente com um leve aumento a
razão de mistura e temperatura, indicando uma possível advecção de calor e umidade
(Figuras 4.46i e 4.46j). Sobre a MBE o perfil da DV das 21h (Figura 4.44n) sugeriu um
padrão de circulação tipo célula no domínio da CR, com ventos de S próximo à
superfície e no limite superior 400m de N. Esse padrão observado sobre a MBE às 21h
possivelmente foi devido à passagem de vórtice, com características mais quente e
úmida vindo do oceano. Após a passagem desta perturbação, a circulação retornou ao
padrão de BN, como indicam a DV após as 22h em M2 e M1 (Figuras 4.46d e 4.46f).
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No dia 22/05 a transição do escoamento da BD para BN seguiu o comportamentos dos
padrões médios. A redução da radiação e da turbulência deixou a estrutura da CLP mais
definida, conforme o perfil de θ às 18h (Figura 4.45k). Neste dia, devido à ausência de
nebulosidade, às 21hs já foi possível a observação da BD, com a presença de um
pequeno JN formado no interior da CLE (Figura 4.45o).

Figura 4.46 – Variáveis Ambientais para o dia 17/05/2010: idem 4.31
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Figura 4.47 – Variáveis ambientais para o dia 22/05/2010: idem 4.31
4.4.3.2 Dias com condições sinóticas intensas
No dia 21/05 observou-se uma frente fria atuando entre o ES e MG, com baixa pressão
associada no Atlântico entre SC e PR, causando nuvens baixas e instabilidade
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principalmente no litoral norte devido aos ventos úmidos do oceano de Sul sobre o leste
de SP (Figura 4.48). No dia 22/05 a frente que atuou a leste da divisa entre o ES e o sul
da BA se desfez, com a baixa pressão no Atlântico entre PR e SP na forma de um
cavado (Figura 4.49a). Associado a este sistema houve intensificação dos ventos de
sul/sudeste para áreas do litoral sul de SP. Como passar do dia o cavado entre PR e SP
se desintensificou e se deslocou para leste (Figura 4.49b).

Figura 4.48 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 21/05/10, 09h e 21h horário
local.

Figura 4.49 – Vento em 850hPa das Análises do NCEP dia 23/05/10, 09h e 21h horário
local.
4.4.3.2.1 Padrão de temperatura e umidade da CLP para os dias 21 e 23/05
Na manhã do dia 21/05 às 06:30h no perfil de θ até 270m observou-se a CLE formada
no período noturno. No interior da MBE até 70m observou-se uma camada mais estável
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com gradiente de temperatura mais acentuado do que na camada entre 70 e 270 (Figura
4.50a). No dia 23/05 às 03h a CLE estava também bem definida até 110m, e acima daí a
CR caracterizada pelo perfil constante de θ (aproximadamente 299K). Às 06h com a
perda radiativa da superfície houve aumento na profundidade da CLE, onde no perfil de
θ alcançou 200m (porém esta altura pode ter sido maior pois a sondagem neste horário
atingiu somente a altura de 200m) (Figura 4.51a). Nos dois dias foi observada uma
redução da razão de mistura na CLE, indicando a ocorrência de condensação de vapor
d’água no período noturno (Figuras 4.50c e 4.51c).
Às 09hs do dia 21/05 foi observado a formação da CM pelo aumento de θ (22°C)
(Figura 4.50a) e da razão de mistura (10g/kg) (Figura 4.50c) no perfil até 270m.
Também foi possível observar uma pequena ZE entre 270 e 300m, caracterizada por
uma leve inversão no perfil de θ, e acima dela a AL (Figura 4.50a). No dia 23 o mesmo
fato foi observado, porém a camada CM estava mais quente (entorno de 298K) (Figura
4.51c) e úmida (aproximadamente 12g/kg) (Figura 4.51c). Às 12h no dia 21/05 houve
um aquecimento, umidecimento e aumento da CM (Figura 4.51f). No dia 23/05 a
sondagem não foi realizada a uma altura suficiente para determinar os limites da CLP
(Figura 4.51f).
No dia 21/05 às 15h foi possível observar uma redução de θ entre 12h e 15h na camada
até 250m (Figura 4.50f), acompanhada do aumento da razão de mistura nos mesmos
limites (Figura 4.50h), indicando a penetração do sistema de BD. Acima ocorreu uma
pequena ZE entre 250 e 300m. No dia 23 os perfis de θ e razão de mistura foram
semelhantes ao dia 21/05, com uma camada de mistura até 220m mais quente e úmida
que as camadas superiores, limitada por uma leve camada inversão entre 220 e 300m
(Figura 4.51k). Às 18h nos dois dias somente foi observado em todo perfil uma CM
bem mistura com θ e razão de misturas constantes em todo o perfil (Figuras 4.50f e
4.51k).
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4.4.3.2.2 Circulação Noturna nos dias 21 e 23/05
No período noturno nos dias 21 e 23/05 os padrões do vento em Picinguaba mostraramse como da BN, com o vento NE durante todo o período noturno e até próximo de 10h,
sucedido por vento SO devido à entrada da brisa marítima (Figuras 4.52a e 4.53a). No
dia 21/05 a DV no interior da MBE observado em M1, M2, M3, e PCD e TEC (Figuras
4.52c-4.52f e 4.52k) mostraram em geral a características da BN. Entretanto a direção
do vento em M2, PCD e M1 (Figuras 4.52d, 4.52e e 4.52f) mostraram-se com uma
componente intensa de NO, em desacordo com os padrões médios (Figuras 4.17 e 4.18)
de NE. Isto indica que possivelmente a componente de NO não foi resultante da
circulação regional de BN e sim do padrão de grande escala. No perfil de vento às 06h
(Figura 4.50d) foi observada essa forte componente de NO em todo o perfil. Porém este
fato discorda do vento NCEP às 09h (Figura 4.48a) (de Sul em 850hPa). Outro fato que
corrobora a hipótese da componente de NO ser da grande escala foi a permanência do
escoamento sobre a MBE até às 15h, indicando a presença do escoamento forçado no
interior da MBE, que inibiu a BD.
No dia 23/05 em M1 também foi observada a presença do escoamento de NO sobre a
MBE, porém com menor intensidade (Figura 4.53f). No perfil de DV (Figura 4.51e) foi
observada a componente de NO sobre a MBE, em desacordo com o vento NCEP às 09h
(Figura 4.49a) que foi de S. Nas Figuras 4.48a e 4.49a observa-se que a MBE está muito
próxima da transição entre os escoamentos de N e de S, deixando muito subjetiva a
circulação de grande escala sobre a MBE. Logo, durante a madrugada dos dias 21 e
23/05 não ocorreu a formação de circulações regionais de BN, devido a forte ação do
vento de grande escala.
4.4.3.2.3 Circulação diurna nos dias 21 e 23/05
No 21/05 a circulação de grande escala persistiu com grande intensidade, forçando o
escoamento no interior da MBE até próximo de 13h, conforme observado em M1
(Figura 4.52f). Em M2, M3 e PCD (Figuras 4.52c, 4.52d e 4.52e) até 13h a DV não
mostrou padrão bem definido no interior da MBE, possivelmente pela deflexão do
escoamento da grande escala no interior da bacia. Nas sondagens de 09h e 12h a DV
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(Figura 4.50d) mostrou atuação da grande escala com ventos NO acima de 120m e no
domínio topográfico da bacia abaixo de 120m o escoamento canalizado de Norte. Este
vento canalizado com pareceu acelerar o processo de erosão da CLE, possivelmente
devido à geração de turbulência mecânica, devido ação dos fortes ventos.
Mesmo com o intenso vento de grande escala na MBE, a BD foi estabelecida em ambos
os dias: em dia 21/05 a BD foi observado após as 13h, com mudança da DV em M1 de
NO para SO (Figura 4.52f), e em todos em todos os mastros o aumento da razão de
mistura (Figura 4.52j), o aumento do fluxo de calor latente (Figura 4.52g), indicando a
penetração de uma massa de ar oceânica. Na sondagem de 15h detectou-se a BD pela
pequena redução de θ (Figura 4.50f), aumento da umidade (Figura 4.50h), direção do
vento de Sul (Figura 4.50i) e um escoamento confinado entre dois meios (Figura 4.50j)
na camada até 200m.
No dia 23/05 a circulação na MBE foi semelhante à de 21/05, porém a circulação de
grande escala foi menos intensa, com padrão de BD dominante, conforme a mudança do
vento de NO para SO em M1 (Figura 4.53f), aumento da umidade (Figura 4.53j) e fluxo
de calor latente (Figura 4.53g). A estrutura da CLE às 15h também foi semelhante a do
dia 21/05, porém a altura de atuação da BD foi maior e concentrada na camada até
250m (Figuras 4.51k-o). Contudo, nestes dias as sondagens não foram realizadas em
altura satisfatória para se observar o escoamento de grande de grande desacoplado da
circulação local.
Os perfis de VV e VD às 18h nestes dias de observação (Figuras 4.50i, 4.50j, 4.51i e
4.51j) mostraram que neste horário a circulação da BD foi suprimida, concomitante com
o padrão da CM localizada em todo perfil.

108

Figura 4.50 – Perfis do dia 21/05/10 para a), f) e k) θ – Temperatura Potencial (K), b),
g) e l) UR – Umidade relativa (%), c), h), m) r – Razão de Mistura (g/kg),
d), i) e n) D.V. – Direção do vento (º), e), j) e o) V.V. – Velocidade do
vento (m/s), 06:30h, 09h, 12h, 15h e18h horário local.
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Figura 4.51 – Perfis para o dia 23/05/2010 de a), f) e k) θ – Temperatura Potencial (K),
b), g) e l) UR – Umidade relativa (%), c), h), m) r – Razão de Mistura
(g/kg), d), i) e n) D.V. – Direção do vento (º), e), j) e o) V.V. – Velocidade
do vento (m/s), 03h, 06h, 09h, 12h, 15h e18h horário local.
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Figura 4.52 – Variáveis ambientais para o dia 21/05/2010: idem 4.31
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Figura 4.53 – Variáveis ambientais para o dia 23/05/2010: idem 4.31
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5 CONCLUSÕES
Constatou-se que na ausência de mecanismos de escala sinótica dominante, a circulação
regional sobre a Serra do Mar foi controlada por um sistema recorrente de brisas. O
sistema de brisas modulou o ciclo diário da direção vento sobre as faces oceânica e
continental, com padrão bimodal de direção NNE-SSO.
Verificou-se que a direção da brisa nas faces continental e oceânica foi sempre oposta.
Enquanto a face oceânica, durante o dia (noite) a direção do vento foi de SSO (NEE),
na face continental foi de NNE (SSO). Observou-se que circulação sobre a Face
Continental foi formada pela brisa vale-montanha (montanha-vale), e na Face Oceânica
por uma atuação conjunta das brisas vale-montanha e marítima (montanha-vale) nos
períodos diurnos (noturno) respectivamente.
A Brisa Noturna (BN) teve início às 18h e suprimida às 09h dia seguinte, e estava ligada
a mecanismos de formação de uma Camada Limite Estável Noturna (CLE) decorrente
do resfriamento da superfície e forçantes gravitacionais, propiciando sua formação
como idealizado na Figura 4.5c. A BN mostrou-se sempre confinada no interior da CLE
na forma de um escoamento confinado entre a superfície e a Camada Residual (CR) e
mostrou-se e desacoplada da circulação de grande escala.
A Brisa Diurna teve início às 09h com o aquecimento das encostas da Serra do Mar e
suprimida às 18h com o por do Sol. A BD foi composta por dois sistemas regionais de
circulação. Das 09h às 12h pela brisa de vale-montanha e após 12h pela brisa marítima,
como ilustrado na (Figura 4.5a), também foi verificado a presença de nevoeiros
associado a chegada brisa marítima sobre a MBE. O sistema da BD mostrou-se estar
confinado em uma camada que atingiu até 400m de altura, em alguns casos mostrou-se
ocupar toda Camada de Mistura Turbulenta (CM) e em outros, apenas embebida em
uma fração, e também se mostrou desacoplada da circulação de grande escala como a
BN.
Observou-se que a direção do escoamento de escala sinótica exerceu influência sobre a
formação e estrutura dos sistemas de brisas. Verificou-se que sobre situação calma da
113

circulação de escala sinótica, quando o fluxo de grande escala foi contrário ao sistema
de brisa, a formação e estrutura do sistema de brisa foi mais confinada e bem delineada.
Quando a circulação de escala sinótica apresentou-se na mesma direção a circulação de
brisa foi mais profunda e misturada, não apresentando contrastes bem delineados.
Localmente, sobre o platô da Serra do Mar na Face Oceânica, em média também se
observou a atuação das circulações regionais de BN e BD modulando a circulação sobre
a MBE. Entretanto, no período de transição da BN para BD foi observada a formação de
padrões circulações térmicas locais sobre a MBE, não relacionados com os sistemas de
brisas.
As médias mensais do ciclo diurno de temperatura do ar mostraram que a topografia
exerceu um papel importante no controle de temperatura no interior da MBE. Primeiro
foi criando condições para a formação de camada limite estável no período noturno,
principalmente nos meses de inverno. Segundo foi o aquecimento diferencial das
encostas devido as variações do angulo de exposição à radiação solar, favorecendo a
formação de circulações locais. Na transição da BN para BD, o aquecimento diferencial
da superfície favoreceu a formação de escoamentos anabáticos sobre as encostas da
MBE, simultâneo a movimentos verticais no interior da MBE formação de padrões de
circulações locais.
Observações da circulação acima do dossel vegetal sobre calha principal da MBE,
mostraram que no período de transição da BN para a BD, próximo às 09h, aconteceu
uma situação de calmaria e a presença de movimento vertical descendente, simultâneo a
escoamentos anabáticos sobre as encostas. Os escoamentos anabáticos associados aos
movimentos verticais descendentes sugeriram a possibilidade da existência da formação
de uma circulação térmica no interior da MBE, demonstrando a possibilidade da
ocorrência da Hipótese 1 levantada nos objetivos, porém não foi possível afirmar que
esta circulação teve somente origem térmica como suposto, mas também pareceu
forçada pelo encontro das BN e BD sobre a MBE, como idealizado na Figura 4.24.
Na transição da BD para BN nas médias mensais do ciclo diurno da velocidade do
vento também foi observado a situação de calmaria, porém não observado a presença da
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circulação térmica no período noturno como suposto na Hipótese 2 nos objetivos deste
trabalho.
Assim a circulação acima do dossel vegetal foi consequência de três situações distintas:
no período diurno (período noturno) foi decorrente da circulação regional de BD (BN) e
entre a transição da BN para BD foi consequência da circulação local.
Abaixo do dossel vegetal foram observados padrões de circulações opostos em relação a
circulação acima do dossel, tanto no período noturno quanto no diurno. Porém, estas
circulações não tiveram origem térmica como suposto nas Hipóteses 3 e 4 levantadas
nos objetivos, mas sim pela deflexão das dos escoamentos das BN e BD sobre as
encostas da MBE.
Quando a circulação de grande escala foi intensa o suficiente para sobrepujar os padrões
locais e regionais da circulação sobre a MBE, a direção do vento observado sobre o
dossel foi consequência da canalização da circulação de grande escala nas vertentes da
MBE demonstrando a ocorrência da Hipótese 5, levantada nos objetivos deste trabalho.
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6 TRABALHOS FUTUROS
Os resultados deste trabalho mostraram que na ausência de padrões sinóticos
dominantes, a circulação regional e local sobre a Serra do Mar foi dominada por um
padrão regional de brisas noturna e diurna. As observações com o balão cativo
mostraram o perfil desta circulação somente no lado oceânico da Serra do Mar e sobre
um platô no alto da Serra do Mar, deixando uma lacuna sobre o perfil da brisa no lado
continental. Para complementar este trabalho, e melhorar o entendimento dos padrões
de circulação sobre a Serra do Mar, e o papel destas circulação no tempo e clima,
sugere-se um estudo mais detalhado sobre a região, composto por observações e
modelagem numérica.
Para o campo observacional, uma rede de estações de superfície posicionada
estrategicamente, no transecto da Serra do Mar, tanto no lado continental como no
oceânico, afim de melhor quantificar os gradientes de temperatura, umidade, pressão e
irradiância solar, bem como, a direção e velocidade do vento próximo a superfície.
Associado as observações de superfície, realizar 4 campanhas intensivas de medidas
com balão cativo a cada 3hs, afim de observar as variações sazonais da evolução,
estrutura e intensidade dos sistemas de brisas. Em cada campanha, medidas simultâneas
com os balões cativos ao longo do transecto da Serra do Mar dever ser realizadas. Na
face oceânica, próximo à costa do litoral e próximo ao cume e no lado oceânico,
próximos à base e ao cume, possibilitando assim verificar a evolução dos sistemas de
brisa ao longo de cada encosta. Complementarmente, devem ser realizadas sondagens
atmosféricas a cada 12hs, identificando a magnitude e direção da circulação de escala
sinótica. Um monitoramento da temperatura do mar também deve ser realizado para
quantificar a importância do gradiente de temperatura oceano-continente no sistema de
brisa diurna no lado oceânico.
Com base nas informações observadas, realizar a calibração e validação de um modelo
regional de circulação atmosférica, avaliando a capacidade do modelo em representar
estas circulações tão próximas a superfície. Possivelmente para melhorar a
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representação destas circulações, um refinamento na resolução espacial e vertical deverá
ser realizado afim de representar estas circulações sobre a região da Serra do Mar.
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