Uma Introdução ao Efeito de Fontes Diabáticas de Calor

Uma Introdução ao Efeito de Fontes Diabáticas de
Calor
na Evolução de Sistemas de Tempo
Pedro Leite da Silva Dias
Departamento de Ciências Atmosféricas
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Universidade de São Paulo

1. Introdução
A primeira lei da termodinâmica aplicada a um gás expressa um princípio de
conservação de energia: a energia fornecida a uma parcela de ar é
compensada pelo trabalho exercido (no processo de expansão) e a variação
da energia interna. No caso da atmosfera, a energia fornecida à parcela
pode ter sua origem na mudança de fase da água (vapor, água, gelo) onde, a
cada transição está associado um calor latente, nos processos radiativos de
onda curta e onda (através da divergência da irradiância líquida) e
transferência de calor sensível por condução ou por transporte turbulento
(bastante eficiente).
O objetivo deste módulo do curso é mostrar ao estudante qual é a ordem de
grandeza do efeito do termo diabático de aquecimento e qual seu possível
efeito na atmosfera. Os efeitos na atmosfera serão analisados do ponto de
vista de modelos simplificados da atmosfera como o modelo barotrópico
não-divergente, o modelo barotrópico divergente (água-rasa) e o modelo
quase-geostrófico, onde serão considerados os efeitos diabáticos do ponto de
vista da equação da tendência, equação omega e da conservação da
vorticidade potencial quase-geostrófica.
>> Próxima >>
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2. Análise teórica
2.1 Equação da Termodinâmica
A equação da termodinâmica em coordenada p (pressão) pode ser escrita na
forma:

(1a)
onde cp é o calor especíﬁco do ar em processos a pressão constante, T e a
temperatura (K), V=(u,v) é o vento horizontal, ω=dp/dt é a velocidade
vertical em coordenada p, α é o volume especíﬁco. O termo J/cp é
representado por
J/cp = JR + Jc + Js

(1b)

onde JR representa os processos radiativos, Jc as trocas de calor associadas à
convecção úmida (simples mudança de fase ou transporte turbulentos
associados às nuvens) e Js a troca de calor sensível por condução e
turbulência seca.

2.2 Ordem de grandeza
Perfis verticais de J/cp foram identificados por Schaak et al. (1990 - TELLUS)
em diversas regiões do globo (Figura 2.1) como resíduo da Eq. 1a, usando
análises meteorológicas em pontos de grade. Alguns perfis verticais
encontra-se reproduzidos na Figura 2.2. Observa-se que na região
Amazônica há uma grande variação entre o período de verão e inverno do
Hemisfério Sul. O máximo valor do aquecimento é da ordem de 3,5 K/dia em
Janeiro com valor máximo em 500 hPa. A fonte do oeste do Pacífico chega a
4,5 K/dia. A América do Sul, o oeste do Pacífico e a África equatorial
constituem as principais fontes de calor de origem convectiva. As fontes de
calor em latitudes mais altas, principalmente aquelas localizadas nas
correntes oceânicas quentes, são de alta magnitude (da ordem de 3-5 K/dia)
mas confinadas na baixa troposfera. O deserto do Sahara é caracterizado por
uma intensa fonte de calor próximo à superfície, associada à intensa troca de
calor entre a superfície e o ar.
Com relação à fonte amazônica, é interessante considerar a partição do J/cp

http://www.master.iag.usp.br/ensino/dinamica/2An...

1 de 2

2

nas 3 componentes expressas em 1b. A Figura 2.3 mostra um balanço
aproximada de calor na região amazônica, numa caixa de aproximadamente

10 por 10 graus de latitude/longitude, centrada em 10 oS no verão e inverno
do Hemisfério Sul. Estão identificadas todas as componentes do balanço
radiativo (de onda curta e longa), a troca de calor sensível na superfície e o
ganho de energia na atmosfera pela precipitação. O saldo de calor, expresso
em Wm-2 é de 259 Wm-2 em Janeiro (equivalente a um aquecimento de
-1

aproximadamente 2,5Kdia
na troposfera) e aproximadamente nulo em
Julho. Supondo que não haja transporte horizontal de calor (expresso pelo
termo de advecção na Eq. 1a) e também supondo que não haja
armazenamento de energia (i.e., que a tendência temporal na Eq. 1a possa
ser desprezada), torna-se possível estimar o movimento vertical médio da
troposfera (indicado na Fig. 2.3). Supondo uma estabilidade vertical típica
da região tropical, observa-se claramente que no verão há movimento
vertical médio ascendente (que leva ao resfriamento necessário para
equilibrar a fonte de 259 Wm-2) enquanto no inverno o balanço de calor não
mostra a necessidade de movimento vertical para equilibrar a fonte de calor.
O
O impacto de uma fonte de calor na Amazônia, com intensidade comparável
à observada, pode ser obtida em modelo atmosféricos simplificados como o
de Gandu e Silva Dias (1998), mostrado na Figura 2.4. Este exemplo, obtido
através do forçamento de um modelo baroclínico seco com 9 camadas,
mostra que uma circulação na alta troposfera semelhante à Alta da Bolivia
surge como uma resposta ao aquecimento estacionário com um núcleo no
Brasil Central e extensão na direção SE, representando a Zona de
Convergência do Atlântico Sul. Efeitos remotos de fontes tropicais de calor
são mostrados na Figura 2.5 de Grimm e Silva Dias (1995). Neste caso, fica
evidente que o impacto de uma fonte de calor semelhante à Zona de
Convergência do Atlântico Sul - ZCAS - pode ter impacto remoto significativo
(observar o trem de ondas que se forma no hemisfério norte).
<< Anterior <<
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Figura 2.1 Localização das principais fontes de calor
associadas à liberação de calor latente.
VOLTAR
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Figura 2.2 Perfil vertical das fontes de calor indicadas na Figura 1
em Janeiro e Julho.
VOLTAR
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Figura 2.3 Balanço de energia aproximado na região Amazônica
expresso em Wm-2.
VOLTAR
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Figura 2.4 Resposta da atmosfera a uma fonte de calor estacionária
localizada na América do
sul com uma extensão na direção SE ao longo da ZCAS. (a) vento em 200
hPa e (b)
movimento vertical em 500 hPa (unidade em hPa/dia). Fonte: Gandu e Silva
Dias
(J. Geophys.Research, 1998).
VOLTAR
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Figura 2.5 Resposta em 200hPa a uma fonte de calor estacionária localizada
na região da ZCAS (a).
Os painéis (b), (c) e (d) representam a solução nos dias 6, 10 e 50. (fonte:
Grimm e Silva Dias, J. Atmos.Sci., 1995).
VOLTAR
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3. Interpretação do Efeito do Aquecimento Diabático
O sistema quase-geostrófico de equações, derivado em detalhe no Capítulo 6
do Holton (1979), parte da equação da vorticidade quase-geostrófica (obtida
pela eliminação do termo de torção e da advecção vertical de vorticidade, da
substituição do vento real no termo de advecção pelo vento geostrófico e
pela eliminação da vorticidade relativa em comparação com parâmetro de
Coriolis no termo da divergência) e da equação da termodinâmica (também
supondo que vento real é substituído pelo vento geostrófico). A análise
clássica leva à equação da tendência do geopotencial, à equação omega, à
conservação da vorticidade potencial quase-geostrófica e ao conceito do
vetor Q. Entretanto, a análise do Holton e da maioria dos livros texto
despreza o efeito do termo de aquecimento na equação da termodinâmica.
No caso dos sistemas sinóticos em latitudes mais altas, esta aproximação é
bastante razoável pois a energética desses sistemas é basicamente
governada pelos processos secos associados à baroclinia da atmosfera ou à
instabilidade barotrópica do escoamento em altitude. Entretanto, nas
latitudes intermediárias, entre 15 e 35 sul, ocorrem eventos sinóticos
particularmente intensos cuja energética depende em grande parte da
liberação calor latente.
A seguir, será feita uma análise qualitativa (sem dedução de equações, o que
é normalmente deixado como trabalho para os aluno) da Equação da
Tendência Quase-Geostrófica, Equação Omega e Conservação da Vorticidade
Potencial com o termo do aquecimento.

3.1. Equação da Tendência Quase-Geostrófica
A equação da tendência Quase-Geostrófica com o termo de aquecimento (em
geral ignorado na maior parte dos livros texto) pode ser escrita na forma:

(2)
A

B

C

D

onde f é o geopotencial, f0 é a parâmetro de Coriolis,

(3)
Vg é o vento geostrófico (com componentes ug,vg), R é a constante do ar
seco. É importante observar que σ > 0 numa atmosfera estaticamente
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estável.
O termo A é proporcional - ¶f /¶t (tendência do geopotencial). O segundo
termo representa o efeito da advecção de vorticidade absoluta (soma da
vorticidade relativa quase-geostrófica com a vorticidade planetária
representada pelo parâmetro de Coriolis) pois
Ñ 2f/f0 = zg

(4).

O termo B apresenta efeitos em geral opostos devido à advecção de
vorticidade relativa e planetária. Em geral, à leste de um cavado no
Hemisfério Sul (HS) (observar que todos os exemplos serão no HS e portanto
f0 < 0 ), observa-se advecção negativa de vorticidade relativa e portanto este
termo força um aumento do geopotencial no nível em questão:
¶f /¶t

Þ - ( -f0Vg . Ñzg)

<

0

enquanto a leste do eixo do cavado a advecção de vorticidade planetária
fornece
¶f /¶t

Þ - ( -f0Vg . Ñf)

>

0 (lembrar que f aumenta para o norte).

O oposto deve ser observado à oeste do eixo do cavado. Em geral, prevalece
o efeito da advecção de vorticidade relativa no caso de ondas mais curtas (Lx
< 6.000km) e o efeito da advecção de vorticidade planetária no caso de
ondas mais longas (Lx > 10.000km). Entretanto, o efeito combinado dos
dois termos deve ser calculado explicitamente, usando o GRADs, por
exemplo (função hcurl(u,v) e lembrar que o termo de advecção pode ser
calculado usando e relação:
-V. Ñz = - Ñ. Vz + z Ñ.V
ou -hdivg(uz, vz)+ zhdivg(u,v) com z=hcurl(u,v)).
Deve ser observado que o mesmo resultado poderia ser qualitativamente
obtido ao se considerar que advecção de vorticidade ciclônica implica, via
geostrofia, no abaixamento o geopotencial e vice versa no caso da advecção
de vorticidade anticiclônica.
O termo C representa o efeito da variação vertical da advecção de
temperatura. Considere-se um caso particular no qual o nível de referência
está na média troposfera (aproximadamente 500 hPa). Se houver advecção
fria (quente) na baixa (alta) troposfera então a espessura diminui (aumenta)
na baixa (alta) troposfera e o nível da pressão nível médio da troposfera
deve diminuir. Neste caso, surge uma baixa no campo geopotencial de 500
hPa. Uma análise qualitativa do sinal do termo C leva ao mesmo resultado:
http://www.master.iag.usp.br/ensino/dinamica/3In...
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advecção quente na alta troposfera Þ
¶p > 0
advecção fria na baixa troposfera Þ

-Vg.Ñ T > 0

então -¶(-Vg.Ñ T)/

-Vg.Ñ T < 0

ou seja, ¶f /¶t < 0 (pois o termo A é proporcional a -¶f /¶t ).
Observar que a advecção de temperatura é ponderada pelo inverso da
pressão no termo C. Portanto, tem mais peso a advecção de temperatura nos
níveis mais altos. Este efeito está relacionado com o fato de a equação
hipsométrica levar à conclusão que se a mesma variação de temperatura for
aplicada nas camada de 900 a 500 hPa e de 500 a 100 hPa, uma maior
variação de espessura será observada na camada de cima (efeito do termo
logarítmico na equação hipsométrica).
O termo D tem a mesma estrutura funcional que o termo C e portanto o
efeito é semelhante:

aquecimento na alta troposfera
Þ abaixamento do geopotencial na
média troposfera
· resfriamento da baixa troposfera

·

ou, de uma forma mais geral, aquecimento ponderado pela pressão,
aumentando com altura, leva ao abaixamento da pressão.
É interessante observar o que acontece com o termo do aquecimento numa
ciclogênese intensa. Neste tipo de situação sinótica é comum observar-se a
formação de precipitação estratiforme podendo ocorrer
intensa
precipitação. Como as nuvens são quentes (como no caso do sul do Brasil), o
máximo do aquecimento ocorre em níveis baixos e portanto o nível
geopotencial próximo à superfície diminui rapidamente com o tempo pois o
módulo do termo D é grande (aquecimento máximo próximo da superfície).
Uma outra situação interessante é aquela na qual o aquecimento tem sua
origem na convecção cumuliforme profunda. Neste caso, o aquecimento
máximo ocorre na média troposfera) e portanto o nível de 500 hPa pouco é
alterado. O geopotencial deve aumentar acima de 500 hPa e diminuir
abaixo. Em função da ponderação pela pressão no termo D, observa-se que o
efeito do aquecimento deve ser substancialmente maior nos altos níveis,
levando à formação de um anticiclone.
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No caso do aquecimento por transferência de calor sensível do solo para a
atmosfera, a fonte de calor é confinada na baixa troposfera (como no caso do
deserto do Sahara na Fig. 2.2). Neste caso, a queda da pressão ocorre bem
próximo a superfície, havendo inversão do sinal da tendência logo acima (o
que leva à formação de uma alta quente).
3.2 Equação Omega
A Equação Omega quase-geostrófica em coordenada p pode ser escrita
como:

(5)
C

A

D

B

onde os símbolos têm o mesmo significado que nos itens anteriores.
O termo A é proporcional a -ω (vide Holton). O termo B é proporcional à
variação vertical da advecção de vorticidade absoluta. Assim como no caso
do termo B da equação da tendência do geopotencial, o efeito da advecção
de vorticidade relativa e absoluta são inversos ( o que pode ser facilmente
veriﬁcado pela análise do sinal do termo B).
Do ponto de vista físico, considere-se um nível de referência p no qual é
observada advecção anticiclônica acima e advecção ciclônica abaixo. A
advecção anticiclônica leva ao aumento do geopotencial acima do nível de
referência enquanto a advecção ciclônica abaixo leva ao abaixamento do
geopotencial. Portanto, a espessura de uma camada centrada em p deve
aumentar e, pela relação hipsométrica, a temperatura deve aumentar. Para
que temperaratura aumente, deve ocorrer subsidência e portanto sai a regra
geral:

advecção de vorticidade aumentando com altura leva à
subsidência do ar
advecção de vorticidade diminuindo com altura leva ao
levantamento do ar
O termo C é proporcional a - (-V g.Ñ T). Portanto, advecção fria (-V g.Ñ T>0)
deve levar a ω >0 (i.e. subsidência) enquanto adveção quente leva ao
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movimento ascendente. Fisicamente, a aumento da temperatura num
determinado nível leva a expansão e levantamento da parcela. O oposto deve
ocorrer com a diminuição da temperatura no caso da advecção fria.
Portanto,

advecção fria leva a subsidência do ar
advecção quente leva ao levantamento do ar
O termo D tem a mesma estrutura funcional do termo C e portanto seu
efeito é:

resfriamento leva a subsidência do ar
aquecimento leva ao levantamento do ar

3.3 Conservação de Vorticidade Potencial Quase-Geostrófica
A Equação da Vorticidade Potencial Quase-Geostrófica em coordenada p é
escrita na forma:

(6)
onde
q = zg + f - f0R ¶ [T/(sp)]/ ¶p

(7)

é a vorticidade potencial. Deve ser observado que a equação de conservação
de vorticidade potencial é uma generalização da conservação de vorticidade
absoluta obtida no caso de um fluido barotrópico incompressível. No caso do
fluído barotrópico compressível, obtêm-se:
(¶/¶t + V. Ñ)z = - (f+z)Ñ.V

(8)

O efeito da compressibilidade do fluido leva ao terceiro termo na definição
de q no caso do sistema quase-geostrófico.
O termo de aquecimento na equação (6) indica que é a derivada vertical do
aquecimento ponderado pelo inverso da pressão que afeta a vorticidade
potencial quase geostrófica. Pode ser imaginado um perfil de aquecimento,
http://www.master.iag.usp.br/ensino/dinamica/3In...
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proporcional à pressão, que não deve ter impacto em q. Portanto, a regra
prática (no HS) é a seguinte:

aquecimento ponderado por p-1 aumentando com altura leva a
diminuição de q
aquecimento ponderado por p-1 diminuindo com altura leva ao
aumento de q
Alguns exemplos interessantes podem ser tirados da conservação de
vorticidade potencial. Considere-se, inicialmente, uma parcela de ar que
parte de latitudes altas no HS em níveis médios da troposfera. Suponha-se
que inicialmente esta parcela não tenha vorticidade relativa. No caso da
conservação de vorticidade absoluta, se esta parcela for deslocada para o
norte, ao longo dos Andes, então ela deverá adquirir vorticidade relativa
negativa pois o parâmetro de Coriolis está aumentando. Portanto, a
trajetória da parcela deverá adquirir curvatura ciclônica o que fará com que
a trajetória vire para leste.
Se a parcela de ar que está se dirigindo para o norte, ao longo dos Andes,
sofrer subsidência (diminuindo em direção à superfície), então haverá
compressão adiabática a estabilidade termodinâmica pode aumentar
(imaginar que toda uma coluna de ar sofre a compressão adiabática). Do
ponto de vista da vorticidade potencial quase-geostrófica, isto significa que
- f0R ¶ [T/(sp)]/ ¶p

> 0 aumenta

Como f aumenta durante o deslocamento da parcela para o norte, para haver
conservação de q, a vorticidade relativa deve ficar ainda mais negativa que
no caso anterior (sem subsidência). Portanto, a parcela deveria ter sua
trajetória ainda mais dirigida para leste que no caso anterior.
A análise de trajetórias de massas de ar em episódios de friagens na América
do Sul indicam a penetração de massas frias na Amazônia, com o ar se
deslocando ao longo dos Andes, com notável presença de ar frio no oeste do
continente. Porém, o raciocínio acima, baseado em conservação de
vorticidade potencial quase geostrófica não suporta a observação, sobretudo
no caso em que ocorre subsidência, o que é compatível com as observações.
Portanto, como explicar uma trajetória de uma parcela de ar que se desloca
de sul para norte, descendo, e ao mesmo tempo se dirigindo para oeste?
A Eq. 5 mostra que é necessário ter um expressivo termo de aquecimento
que funcione como uma fonte de q. É, portanto, necessário que
¶ (J/p)/ ¶p <0.
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Como não deve ocorrer aquecimento por mudança de fase da água no caso
de subsidência prolongada e como a parcela parte da média troposfera em
latitudes altas e portanto longe da superfície, o único processo físico que
pode contribuir para o J é a radiação. Neste tipo de situação, prevalece o
resfriamento radiativo (J<0), que varia pouco com a altura. Portanto, como
p diminui com altura, o termo J/p < 0 diminui com altura, fornecendo o sinal
desejado do lado direito da equação de conservação de vorticidade potencial
quase-geostrófica. Este é um interessante exemplo do papel do JR em um
evento sinótico típico de inverno na América do Sul.
O impacto da liberação de calor latente também pode ser analisado do ponto
de vista da conservação da vorticidade potencial. Um caso interessante é o
da Alta da Bolivia durante um período convectivamente ativo.
No ramo leste da Alta da Bolivia ocorre normalmente uma bifurcação do
escoamento. Parte das trajetórias de ar deslocam-se para oeste, em direção
ao NW da América do Sul e parte para norte e depois leste, formando o
cavado a leste da Alta da Bolivia (o vórtice ciclônico do NE). Como explicar
que parte das parcelas vão para um lado e parte para o outro?
Suponha-se que a parcela de ar esteja embebida em um sistema precipitante
e na alta troposfera. O perfil do aquecimento convectivo úmido deve ser tal
que
¶ (J/p)/ ¶p > 0,
o que tipicamente ocorre acima do nível de máximo aquecimento,
normalmente localizado na média troposfera. Portanto, a parcela deve
ganhar vorticidade potencial (lembrar que -f0>0 no HS). Neste caso, a
parcela pode adquirir vorticidade anticiclônica. Este pode ser o caso de uma
parcela que se dirige para o norte, a leste do Alta da Bolivia. Esta parcela
deverá apresentar um desvio de sua trajetória para oeste.
Por outro lado, se a parcela de ar que se dirige para o norte não sofrer a
influência direta da liberação de calor latente (desprezar o termo do lado
direito da Eq. 6), a trajetória deve adquirir curvatura ciclônica (o que, no
caso da hipótese de deslocamento inicial diretamente para o norte, significa
uma mudança de trajetória para leste). É interessante observar que
frequentemente observam-se estrias de nebulosidade alta no ramo norte do
vórtice ciclônico do NE com curvatura anticiclônica. Este efeito deve estar
associado à liberação de calor latente em sistemas convectivos profundos ao
norte do vórtice.
<< Anterior <<
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4. Efeito da liberação de calor latente na Instabilidade Baroclínica
Um modelo simplificado da instabilidade baroclínica pode ser construído
através da discretização da atmosfera em duas camadas, conforme ilustrado
na Figura 4.1. A equação da vorticidade quase-geostrófica, discretizada no
modelo de 2 camadas toma a forma:
(9a)
(9b)
onde os índices referem-se aos níveis da Figura 4.1 e P é a espessura da
camada 1 (igual a da camada 2 e considerada igual a 500 hPa). A equação
da termodinâmica é aplicada o nível intermediário (2) e pode ser escrita na
forma:

(10)
onde foram utilizadas as definições:
e

(11)

com b representando um escalar qualquer. Usando (11), a equação (9)
transforma-se em

(12a)
(12b).

UT representa o cisalhamento do vento geostrófico e fT é a espessura entre
o nível 3 e 1. β = df/dy e a variação meridional do parâmetro de Coriolis.
O sistema de equações formado por (10) e (12) representa um conjunto de 3
equações a 3 incognitas pois a vorticidade geostrófica é função do
geopotencial (Eq. 4). As 3 incógnitas são: f1, f3 e w2. Supondo U1 e U3
constantes no tempo e na horizontal, tem-se um sistema de 3 equações
diferenciais parciais linear e homogêneo. A solução típica deste sistema
http://www.master.iag.usp.br/ensino/dinamica/4Ef...
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(seguindo o livro do Holton ou o texto do Wiin Nielsen, nota WMO No. 364
do "Compendium of Meteorology") é obtida supondo uma dependência em
forma de onda no tempo e na direção zonal (eixo x)
(13)
onde o termo ( ) representa qualquer uma das incógnitas do modelo de 2
camadas e k é o número de onda zonal ( k = 2π/Lx ), com Lx representando o
comprimento da onda zonal, é c é a velocidade de fase zonal. Substituindo
(13) em (10) e (12) obtêm-se um sistema algébrico homogêneo de 2
equações a 2 incognitas (após usar a equação da continuidade de
coordenada p para eliminar w2 ). Este sistema, para que exista solução não
trivial, leva a uma relação de dispersão que fornece os valores de
(14)
que permitem a existência de soluções não-triviais (i.e., não nulas). A relação
de dispersão neste caso é dada por:

(15)
onde

q2 = 2f2/(σP2)

(16a)

e

CR = β/k2 . (16b).
É evidente que a relação de dispersão expressa por (15) pode fornecer uma
velocidade de fase complexa no caso em que o radicando for negativo. Caso
cx seja complexo, uma análise de 13 indica que haverá crescimento
exponencial da solução em forma de onda com taxa de crescimento dada por:
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(17).
A análise da relação de dispersão também mostra que somente haverá
instabilidade (i.e., uma taxa de crescimento exponencial) quando

Lx >

(18)

e

(19).
A Figura 4.2 mostra as regiões de estabilidade e instabilidade em função de

UT para o caso em que a estabilidade estática tem o valor de 2x10 -6 MKS, na

latitude de -45 oS. O tempo de crescimento exponencial em função de Lx é
mostrado na Figura 4.3. Observa-se que o Lc é proporcional à estabilidade
estática e inversamente proporcional à intensidade do parâmetro de Coriolis.
Portanto, quanto menos estável for a massa de ar, menor será o Lc e ondas
mais curtas podem ser instabilizadas pelos processos baroclínicos. Por outro
lado, observa-se que o UTc (i.e., o mínimo valor de UT para que seja possível
ocorrer a instabilização das ondas) é dependente do parâmetro β (quanto
maior o β maior será o UT ) e depende de uma forma complexa da
estabilidade estática através do parâmetro q2. Um exercício simples pode ser

feito numa planilha eletrônica, usando diferentes valores de Lx , f e σ2 e o
resultado mostra que quanto menor for o σ2, menor é o valor de UTC
(portanto mais fácil ter instabilidade) e maior é o valor de te.
Mas o que aconteceria se fosse incluída uma fonte de calor parametrizada no
modelo quase-geostrófico de duas camadas? Numa primeira aproximação,
podemos supor que a intensidade da fonte de calor seja proporcional à
velocidade vertical -w2 . Neste caso, a equação da termodinâmica (1
0) toma a forma:
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(20).
Uma análise observacional do parâmetro γ mostra que γ >0 e que em geral

σef = σ2- γ > 0

(21)

o que indica que, em primeira aproximação, o efeito da liberação de calor
latente na instabilidade baroclínica é o de diminuir a estabilidade estática
na formulação tradicional. Portanto, pode-se concluir que a liberação de
calor latente:
viabiliza a instabilização de ondas mais curtas que no caso seco;
torna mais instável as ondas com a diminuição do tempo de crescimento
exponencial
Esses dois resultados encontram suporte observacional pois existem ondas
baroclinicamente instáveis no sul do Brasil, Uruguai e norte da Argentina
com comprimento da ordem de 1000 km que certamente seriam estáveis do
ponto de vista da instabilidade baroclinica seca. As taxas de crescimento
observadas são da ordem de 1 dia, o que também só é compatível com uma
significativa redução da estabilidade estática, compatível com as taxas de
precipitação observadas.
<< Anterior <<
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Figura 4.1 Estrutura da malha vertical no modelo de duas camadas.
(fonte Winn Nielsen WMO-364, 1973).
VOLTAR
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Figura 4.2 Dependência do UTC com relação ao comprimento
de onda da perturbação baroclínica no modelo de duas camadas. A figura
mostra as regiões estáveis e instáveis. (fonte Winn Nielsen WMO-364, 1973).
VOLTAR
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Figura 4.3 Dependência do tempo de crescimento exponencial da
perturbação
baroclinicamente instável com relação ao comprimento de onda zonal (L).
(fonte Winn Nielsen WMO-364, 1973).
VOLTAR

http://www.master.iag.usp.br/ensino/dinamica/ﬁg...

1 de 1

5

5. Aplicação
Uma aplicação interessante dos conceitos discutidos acima encontram-se no
artigo anexo:
Drumond, A.R. de M., Caio A. dos S. Coelho e Pedro L. Silva Dias, (1998):
Diagnóstico comparativo de fontes de calor: estudos de casos. X Congresso
Brasileiro de Meteorologia, Climatologia, Brasília, 26 a 30 de outubro, Anais
em CD-ROM, No. PT98022, 1-5

DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE FONTES DE
CALOR: ESTUDO DE CASOS
Drumond, A.R. de M., Caio A. dos S. Coelho e Pedro L. Silva
Dias
Departamento de Ciências Atmosféricas
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Universidade de São Paulo

(X Congresso Brasileiro de Meteorologia, Climatologia, Brasília, 26 a 30 de
outubro, Anais em
CD-ROM, No. PT98022, 1-5)

Abstract
The quase-geostrophic tendency equation is used to diagnose the diabatic
heating which is also estimated via thermodynamic equation, as a residual,
without any approximation. Two synoptic situations are discussed (April 07
and May 19, 1998). The numerical forecast produced by CPTEC on April 07
was very succesfull while the May 19 case was not in agreement with the
observations, primarily concerning the precipitation forecast. The two
estimates of the diabatic heating agree on the case of April 07 and are
substantially different on the May 19 case. A detailed analysis of the May 19
case indicate that the moisture initial condition was in error. This paper
reinforces the idea that the quase-geostrophic diagnosis, with the addition of
the diabatic heating, can be helpfull for deciding on the validity of a
numerical forecast in Southern Brazil.
1) Introdução
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A utilização dos produtos provenientes de modelos numéricos na previsão do
tempo tornou-se uma poderosa ferramenta de auxílio para os
meteorologistas. Entretanto, em alguns casos, pode-se perceber que estas
previsões não são consistentes com as observações. Assim, cabe aos
meteorologistas a realização de uma inspeção minuciosa da qualidade destas
previsões, utilizando para isto todas as informações disponíveis, tais como
imagens de satélite e dados de superfície ou até mesmo diagnósticos mais
detalhados, baseados em modelos conceituais quase-geostróficos. A
comparação entre as estimativas de fonte de calor diabática, pela equação
da termodinâmica, usando análises e previsões do modelo, e a estimativa
quase-geostrófica, via equação da tendência do geopotencial, mostrou ser
uma poderosa técnica diagnóstica para analisar a consistência do modelo de
previsão.
Neste trabalho serão apresentados dois estudos de caso. O primeiro
refere-se a ciclogênese ocorrida no dia 06 de abril de 1998 sobre o oeste do
Estado do Paraná, onde nesta ocasião por volta das 00 horas (local) foram
observadas tempestades severas sobre a região, incluindo relatos da
passagem de um tornado. Para este caso, através de um estudo de fonte de
calor via sistema quase-geostrófico, verifica-se que a previsão numérica feita
pelo modelo global do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC) reproduziu bem o fenômeno ocorrido. Já para o segundo caso,
referente ao dia 19 de maio de 1998, para a região noroeste do Estado de
São Paulo, através de estudos semelhantes, a previsão de precipitação feita
pelo modelo global do CPTEC não foi condizente com as observações.
2) Dados e Metodologia
Os dados utilizados nos estudos aqui apresentados provém das análises do
modelo global do CPTEC das 00UTC e 12UTC do dia 07 de abril de 1998,
das 12UTC do dia 19 de maio de 1998 e das 00UTC do dia 20 de maio de
1998, assim como as previsões produzidas pelo modelo para as 06UTC no
caso do dia 07 e 18UTC no caso do dia 19, além de imagens do satélite
GOES-8 na banda do infra-vermelho e dados de METAR.
Uma vez que as previsões do modelo numérico global de previsão do CPTEC
são produzidas utilizando as equações primitivas em sua forma completa,
para a representação dos resultados provenientes do modelo, uma destas
equações, a equação da Termodinâmica ( 1 ), foi utilizada para a estimativa
da fonte de calor (J) em 700 mb. Por outro lado, a estimativa de tal fonte via
sistema quase-geostrófico para o mesmo nível foi feita com a equação da
tendência do geopotencial ( 2 ).

(1)
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(2)
onde T(K) é a temperatura do ar, t(s) é o tempo,

-1

(m.s ) é o vetor vento

real, p(Pa) é a pressão, a(m3.kg-1) é o volume específico do ar,
(J.kg-1.k-1) é o
-1
calor específico do ar a pressão constante, w(Pa.s ) é a velocidade vertical
em coordenada de pressão, J(J.kg -1.s-1) é o termo de aquecimento ou
resfriamento diabático,
uma latitude fixa em

, fo(s ) é o parâmetro de Coriolis para
-1

, f (s-1) é o parâmetro de Coriolis na latitude do ponto

de grade,
(m.s-1) é o vento geostrófico, f(J.kg -1) é o geopotencial, e R(J.kg 1
-1
.k ) é a constante dos gases ideais. As equações acima foram obtidas de
Holton (1992) com a adição dos termos de aquecimento diabático.
Para (2), foram calculados os termos A, B e C, obtendo-se o termo D por
resíduo. Assim, calculou-se J em 700 mb integrando-se D desde a superfície
(1000 mb) até 700 mb, assumindo-se que J em 1000 mb deve-se basicamente
a calor sensível, e portanto muito pequeno quando comparado a
contribuição de níveis onde a liberação de calor latente é relevante. Vale
ressaltar que para o caso do dia 07 de abril de 1998 fo foi calculado com a
= -33.5ºS e no caso do dia 19 de maio de 1998
latitude de referência em
com

= -21ºS, sendo que em ambos os casos assumiu-se que

.

3) Resultados e Discussões
3.1 Caso do dia 07.04.98
As figuras 1(a) e (b) apresentam as estimativas de J/c p (ºC/dia) via equações
da termodinâmica e da tendência do geopotencial em 700mb. Verifica-se a
reprodução dos núcleos de aquecimento em ambas estimativas, porém em
posições ligeiramente distintas. Observando-se a previsão de precipitação
acumulada entre 0 e 12 UTC e campo de linhas de corrente em 500 mb para
às 06UTC do dia 07/04/98 [fig 1(c)], umidade relativa em 1000 e 850 mb
prevista pelo modelo para o mesmo horário [fig 1(d)] e a imagem de satélite
para às 03 e 09UTC (fig.2(a) e (b), respectivamente), conclue-se que o
modelo reproduziu o fenômeno ocorrido, concordando com as estimativas do
termo de aquecimento [figs 1(a) e (b)].
3.2 Caso do dia 19.05.98
As figuras 3(a) e (b) mostram as estimativas de J/c p (ºC/dia) via equações da
termodinâmica e da tendência do geopotencial em 700mb. Neste caso, as
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estimativas divergem entre si, pois o valor via equação da termodinâmica
apresenta uma zona de aquecimento com um núcleo de 8ºC/dia no noroeste
do Estado de São Paulo, enquanto que a estimativa via equação da tendência
não reproduz tal taxa. A estimativa via equação da tendência, além de
fornecer taxas inferiores, indica aquecimento mais ao norte e noroeste da
estimativa via modelo, em melhor em concordância com a imagem de
satélite. Esta divergência pode ser melhor compreendida através das
figuras 3(c) (precipitação acumulada entre 12 e 00 UTC do dia 19/05/98),
3(d) (umidade relativa em 1000 e 850 hPa às 18 UTC), 4 (umidade relativa
na superfície via METAR às 18 UTC), assim como em 5(a) e (b) (imagem do
satélite às 15 e 18 UTC, respectivamente). Na imagem de satélite [fig. 5(a) e
(b)], verifica-se que não há formações nebulosas sobre a região noroeste do
Estado de São Paulo, condizentes com o não-aquecimento sugerido pelo
diagnóstico obtido pelo sistema quase-geostrófico. Entretanto, ao observar
as figuras 3(c) e 3(d), nota-se que o modelo previu intensos núcleos de
precipitação sobre a região noroeste do Estado de São Paulo [fig. 3 (c)],
provavelmente estimulados pelos altos índices de umidade relativa nos
níveis de 1000 e 850 mb [fig.3(d)]. Nota-se ainda que esta região localiza-se
à leste de um cavado em 500mb [fig.3(c)], sendo assim uma região
dinamicamente ativa.
Esta superestimativa da umidade pode ser
comprovada ao observar a figura 4. Verifica-se ainda que a faixa de
aquecimento apresentada pela estimativa via equação da termodinâmica
[fig.3(a)] localiza-se na região à leste do cavado previsto em 500mb pelo
modelo [fig3(c)]. Desta forma, há indícios de que os processos
termodinâmicos foram mais influentes que os dinâmicos na inicialização
numérica da previsão.
4) Conclusões
A liberação de calor latente é fundamental para a evolução da ciclogênese
em escalas menores que as obtidas com modelos secos (Bonatti e Rao, 1987).
Entretanto, modelos numéricos de previsão de tempo baseados nas equações
primitivas são significativamente influenciados pelas condições iniciais, em
particular pelo campo inicial de umidade. A verificação da qualidade de uma
previsão numérica operacional passa por um processo de análise de
consistência da evolução inicial da previsão em comparação com os campos
observados. Neste trabalho, sugere-se que a aplicação prática do modelo
conceitual de evolução sinótica baseado na teoria quase-geostrófica com a
inclusão do termo de aquecimento fornece um indício da confiabilidade da
previsão numérica. Caso haja discrepância significativa entre a estimativa da
fonte de calor via equações da tendência e termodinâmica, não há garantia
que o modelo esteja efetivamente seguindo uma trajetória errada. Porém, é
um indicativo de alerta para possíveis problemas. No caso do dia 19/05/98,
dada a inconsistência nas estimativas da fonte de calor, observou-se que o
campo inicial da umidade em baixos níveis foi superestimado na análise
operacional, justificando as altas taxas de precipitação previstas pelo
modelo. Neste caso, a previsão numérica foi sofrível. No caso do dia
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07/04/98, houve concordância entre as duas estimativas da fonte de calor e
a previsão numérica foi adequada. Assim, sugere-se a realização de tais
diagnósticos para os primeiros horários previstos pelo modelo, buscando-se
soluções para as possíveis incoerências observadas.
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6) Figuras

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 1 - (a): estimativa de J/cp (ºC/s) via equação da termodinâmica para
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às 06Z do dia 07/04/98, (b): o mesmo que (a), via equação da tendência; (c)
previsão de precipitação(com os valores em mm representados na legenda) e
campo de linhas de corrente em 500 mb para às 06Z iniciada às 00Z do dia
07/04/98; (d): umidade relativa em 1000 (azul) e 850 mb (vermelho)
prevista pelo modelo para o mesmo horário de (c)

Figura 2 - imagem do satélite GOES-8 na banda do infra-vermelho para às
09Z do dia 07/04/98

(a)
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(c)
(d)
Figura 3 - (a): estimativa de J/cp (ºC/s) via equação da termodinâmica para
às 18Z do dia 19/05/98, (b): o mesmo que (a), via equação da tendência; (c)
previsão de precipitação(com os valores em mm representados na legenda) e
campo de linhas de corrente em 500 mb para às 18Z iniciada às 12Z do dia
19/05/98; (d): umidade relativa em 1000 (azul) e 850 mb (vermelho)
prevista pelo modelo para o mesmo horário de (c)

Figura 4 - dados de umidade relativa do METAR das 18Z do dia 19/05/98
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Figura 5 - imagem do satélite GOES-8 na banda do infra-vermelho para às
18Z do dia 19/05/98

<< Anterior <<
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