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RESUMO 

 

Perturbações atmosféricas com características quase-periódicas e geradas por ondas de 

gravidade têm sido intensamente estudadas nas últimas décadas. No entanto, poucos desses 

estudos se referem à estratosfera equatorial. Nesta pesquisa se discute resultados relativos ao 

estudo de assinaturas de ondas de gravidade no perfil de temperatura da estratosfera e da 

tropopausa, na faixa de altura entre 16 – 30 km, a partir de dados de radiossondagens de balões 

meteorológicos lançados pelo Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI), durante 

o ano de 2000. O objetivo desta pesquisa foi estudar as características das perturbações no perfil 

estratosférico de temperatura atribuídas a passagem de ondas de gravidade. Os dados obtidos 

foram comparados com os dados teóricos gerados a partir do modelo semi-empírico MSIS-90, 

a partir da aplicação da Transformada Rápida de Fourier (FFT) sobre o perfil da flutuação da 

temperatura, sendo possível determinar a frequência das perturbações e compará-las com as 

frequências de Brunt-Väisälä. Foram estudadas um total de 185 sondagens diurnas, todas em 

torno das 12 horas (UT), sendo detectados 29 casos nos quais se observou perturbações cujos 

parâmetros tais como período, frequência, comprimento de onda vertical e densidade de energia 

foram compatíveis com os parâmetros associados à passagem de ondas de gravidade. Os 

períodos calculados foram da ordem de 5,7 – 26,0 minutos, os comprimentos de onda verticais 

da ordem de 1,36 – 4,01 km, as frequências angulares da ordem de 10-3 – 10-2 rad/s e a densidade 

de energia potencial e total associadas às ondas foram em média da ordem de 1,0 – 30,0 J/kg, 

mostrando que fenômenos deste tipo são capazes de dissipar significativas quantidades de 

energia para a média atmosfera e influenciar fatores meteorológicos na troposfera. A pesquisa 

mostrou também que os dados do modelo MSIS-90 reproduzem com boa aproximação o perfil 

de temperatura da troposfera e da estratosfera em dias calmos, o que não ocorre na tropopausa 

e na estratosfera em dias perturbados.    

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ondas de Gravidade; Estratosfera Equatorial; Balões Meteorológicos; 

Perfil de Temperatura; Frequência de Brunt-Väisälä. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Atmospheric disturbances generated by gravity waves exhibiting quasi-periodic characteristics 

have been intensively studied in recent decades. However, only a few of these studies refers to 

equatorial stratosphere. In this research has been discuss results on the study of gravity wave 

signatures in stratosphere temperature profile and tropopause, in a height in the range 16 – 30 

km, from data of radiosondes of meteorological balloons launched by the Center of Launches 

of Barreira do Inferno (CLBI) during the year 2000. The objective of this research was to study 

the characteristics of perturbations in the stratospheric temperature profile attributed to the 

passage of gravity waves. The obtained data were compared with the theoretical data generated 

from the semi-empirical model MSIS-90, from the application of the Fast Fourier Transform 

(FFT) on the temperature fluctuation profile, being possible to determine the frequency of the 

perturbations and to compare with the Brunt-Väisälä frequencies. A total of 185 daytime probes 

were studied, all around 12 hours (UT), being detected 29 cases in which were observed 

perturbations whose parameters such as period, frequency, vertical wavelength and energy 

density were compatible with the associated parameters to the passage of gravity waves. The 

calculated periods were in the range 5.7 – 26.0 minutes, the vertical wavelengths in the range 

1.36 – 4.01 km, the angular frequencies in the range 10-3 – 10-2 rad/s and density of potential 

and total energy associated to the waves were on average in the range 1.0 – 30.0 J/kg, showing 

that phenomena of this type are able to dissipate significant amounts of energy to the average 

atmosphere and influence meteorological factors in the troposphere. The research also showed 

that the data of the MSIS-90 model reproduces the troposphere and stratosphere temperature 

profile on a calm day, which does not occur in the tropopause and stratosphere on disturbed 

days. 

 

 

KEYWORDS: Gravity waves, Equatorial Stratosphere, Weather balloons, Temperature 

profile, Brunt-Väisälä frequency. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atmosfera terrestre se apresenta como um ambiente propício à ocorrência dos mais 

variados tipos de fenômenos físicos e químicos. A título de exemplificação, pode-se destacar 

que na baixa atmosfera, compreendida entre a superfície e a altura aproximada de 15 km, 

ocorrem todos os fenômenos meteorológicos que vivenciamos rotineiramente tais como chuvas, 

ventos, tempestades, relâmpagos e formação de nuvens, na média atmosfera, compreendida 

entre 15 – 60 km, encontra-se uma região caracterizada pela presença de ozônio que, ao reagir 

com a radiação ultravioleta que vem do Sol, forma a camada de ozônio, na alta atmosfera, 

localizada acima de 60 km, localiza-se uma região caracterizada pela presença de íons e 

elétrons, a ionosfera, a partir da interação entre a radiação ionizante proveniente do Sol e os 

constituintes atmosféricos e que é capaz de refletir ondas de rádio. Em geral, estes fenômenos 

estão acoplados com processos radiativos associados à incidência da radiação solar sobre a 

Terra, que aquece diferencialmente toda a atmosfera (VARGAS, 2007).  

Além disso, a atmosfera se apresenta como um fluido com características que permite a 

propagação dos mais variados tipos de ondas tais como marés atmosféricas, ondas planetárias 

e ondas de gravidade, desde a baixa até a alta atmosfera (HINES, 1960; NAPPO, 2002; 

HOLTON, 2004). Neste sentido, Beissner (1997) destaca que as marés atmosféricas, as ondas 

planetárias e as ondas de gravidade se configuram como os principais tipos de perturbações 

atmosféricas, tendo em vista que tais ondas interferem em fatores meteorológicos na troposfera 

e fenômenos de acoplamento entre camadas. 

Quanto aos mecanismos geradores dessas ondas pode-se destacar que as marés 

atmosféricas são desencadeadas pela interação gravitacional entre a atmosfera, a Lua e o Sol 

(RISHIBETH E GARRIOT, 1969); as ondas planetárias, ou ondas de Rossby, são influenciadas 

pela curvatura e rotação (força de Coriolis) da Terra (BEISSNER, 1997); e as ondas de 

gravidade são geradas pelo balanço entre a força de gravidade e o gradiente de pressão, e são 

capazes de propagarem-se até a alta atmosfera (HINES, 1960; TAKAHASHI et al., 1999; 

TSUDA et al., 2000).  O termo onda de gravidade faz referência ao fato de a força da gravidade 

fazer o papel da força restauradora sobre parcela de fluido que, eventualmente, tenha sido 

deslocado da sua posição de equilíbrio. Além disso, na atmosfera neutra, estas oscilações podem 

ocorrer devido às diferenças de pressão geradas por aquecimentos anisotrópicos da radiação 

solar sobre a atmosfera terrestre (BORBA, 1993). 

Em seu trabalho pioneiro, sobre distúrbios ionosféricos propagantes (TID’s) na 

ionosfera, Hines (1960) mostrou que ondas de gravidade são o principal mecanismo de 
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transporte de momentum e energia entre a baixa e a alta atmosfera. Neste trabalho, foi aplicada 

a teoria das perturbações de primeira ordem, também conhecida como teoria linear das ondas 

de gravidade, a partir das equações da conservação da energia, da conservação do momentum e 

da continuidade, aplicadas em parâmetros relevantes da ionosfera tais como velocidade das 

partículas e densidade de elétrons e íons, fundamentando, desde então, o campo de pesquisas 

acerca da morfologia e dinâmica da propagação de ondas de gravidade na atmosfera. 

Muitos pesquisadores desenvolveram estudos relativos à propagação de ondas 

atmosféricas, entre eles Lindzen (1981) e Holton (1982) examinaram os efeitos de ondas de 

gravidade na alta atmosfera e a circulação geral. Em estudos de mesoescala, estudos de 

Uccellini (1975); Stobie et al. (1983); Uccellini e Kock (1987); Chimonas e Nappo (1989) 

examinaram as relações entre ondas de gravidade e trovoadas, enquanto estudos desenvolvidos 

por Lilly e Kennedy (1973); Clark e Peltier (1977); Smith (1985) examinaram a geração de 

ondas de gravidade por montanhas e fortes ventos.  

Mais recentemente, trabalhos como os de Forbes et al. (1997); Medeiros et al. (2004); 

Wrasse (2005) sugerem que as principais fontes de geração destas ondas encontram-se na região 

da troposfera, dentre as quais podem ser destacadas as convecções troposféricas (GARDNER, 

1995; FRITTS E ALEXANDER, 2003), fatores meteorológicos (TAYLOR E HAPGOOD, 

1988; NAPPO, 2002; FRITTS e ALEXANDER, 2003) a os forçantes orográficos (GARDNER, 

1995; HICKEY, 2011). 

Em estudos de microescala, Chimonas e Nappo (1972); Fua et al. (1982); Einaudi et al. 

(1989) examinaram as interações entre ondas de gravidade e turbulência na camada limite 

planetária estável (< 1 km) e Hines (1988); Chimonas e Nappo (1989); Nappo e Chimonas 

(1992) examinaram as interações das ondas de gravidade geradas por características de relevo 

relacionadas com o fluxo médio do vento nesta região da atmosfera e que são capazes de 

produzir turbulências acima da camada limite planetária estável (NAPPO, 2002), ampliando 

ainda mais as informações relativas às fontes, morfologia e dinâmica deste tipo de onda. 

Tais pesquisas trouxeram à tona uma grande quantidade de informações relativas às 

possíveis causas destas ondas na baixa atmosfera, além de contribuírem significativamente com 

a compreensão acerca da propagação de ondas na atmosfera, fenômenos estes que ainda hoje 

exigem especial atenção de pesquisadores das mais variadas áreas das Ciências Atmosféricas 

tais como a Aeronomia, a Meteorologia e a Geofísica Espacial, tendo em vista seu potencial em 

afetar parâmetros químicos e físicos em todas as regiões da atmosfera e em escala global, como 

destacado em Holton (2004).  
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A introdução da teoria sobre ondas de gravidade no campo da meteorologia iniciou 

grandes interesses nas aplicações deste método para a física da atmosfera. Hoje em dia é 

reconhecido que ondas de gravidade são partes essenciais da dinâmica da atmosfera em todas 

as escalas meteorológicas (NAPPO, 2002). 

Na região equatorial, Forbes et al. (1997) utilizando dados de satélite verificou que 

existe uma relação entre a atividade de ondas de gravidade e convecções atmosféricas, 

possivelmente a principal fonte destas ondas em baixas latitudes. Assim, a coleta e o tratamento 

de parâmetros climáticos da troposfera tais como temperatura e velocidade do vento são 

fundamentais para uma melhor compreensão dos fenômenos de acoplamento dinâmico entre as 

camadas da atmosfera, tendo em vista que perturbações geradas na baixa atmosfera conseguem 

atingir a média e a alta atmosfera (BISHOP et al., 2006). 

As ondas de gravidade geradas na baixa atmosfera são capazes de perturbar a 

termosfera, principalmente a ionosfera. Assim, estas ondas são, provavelmente, o principal 

mecanismo de acoplamento entre as camadas atmosféricas, considerando sua capacidade de 

transporte, e potencial depósito, de momentum e energia de uma camada da atmosfera para outra 

(LASTOVICKA, 1997). 

Quase todos os estudos teóricos, seguindo os resultados pioneiros de Hines (1960), 

utilizam a teoria linear de primeira ordem. Uma razão para isto é que se atinge uma descrição 

da dinâmica destas ondas que possibilita a construção de modelos que permitem simulações 

com boa aproximação destes fenômenos, como se pode observar no trabalho de Clarck et al. 

(1970).  

O estudo de ondas atmosféricas pode ser realizado por técnicas variadas que envolvem 

simulações e instrumentação. No presente trabalho, apresenta-se evidências da existência de 

ondas de gravidade na estratosfera sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), a partir de 

detecção de perturbações em perfis de temperatura, obtidos com balões meteorológicos no 

transcurso do ano 2000, compatíveis com assinaturas de ondas de gravidade como descrito em 

Oliveira et al. (2016). 

Os balões meteorológicos são lançados rotineiramente do CLBI, atingem alturas de até 

28 km e são capazes de coletar dados de pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa e 

velocidade do vento em função da altura. O tempo de voo é da ordem de 70 minutos e os dados 

são enviados por telemetria. São realizados, quase que diariamente, dois lançamentos, um às 

12 horas (UT) e outro às 24 horas (UT), ou seja, com três horas de diferença em relação à hora 

local (LT). 
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As perturbações, observadas no perfil de temperatura aqui consideradas, apresentaram 

características quase periódicas se comparadas com os perfis para o mesmo dia, horário e local 

obtidos por simulação numérica através do modelo MSIS-90. A esse tipo de comportamento 

atribuiu-se como causa uma perturbação provocada no campo de temperatura estratosférico, 

devido a passagem de ondas de gravidade. Tal procedimento foi utilizado para determinar 

características morfológicas das oscilações e parâmetros tais como comprimento de onda 

vertical (𝜆𝑧), período (𝜏) e frequência angular (𝜔). 

Tais ondas atravessam a tropopausa e depositam significativa quantidade de energia nas 

alturas onde sofrem dissipação, na média atmosfera. Das estimativas obtidas, quanto a 

densidade de energia potencial associada a estas ondas, verificou-se o quão importante pode ser 

o processo de acoplamento entre camadas e afirmar que, nessas condições, o fluxo de energia 

entre as camadas da atmosfera pode afetar condições meteorológicas. 

Nas últimas décadas, pesquisas sobre ondas de gravidade foram realizadas, em grande 

parte, em regiões de altas latitudes e muitos destes estudos são voltados para a alta atmosfera, 

regiões acima de 50 km, onde as ondas de gravidade exercem influência sobre a dinâmica da 

ionosfera.  

Existem poucos trabalhos que tratam de assinaturas deste tipo de onda em registros de 

temperatura obtidos com sondagens de balões meteorológicos. Sendo assim, a questão tratada 

neste trabalho é mais interessante ainda quando se reporta a grandes séries temporais, deste tipo 

de registro, e mais ainda para o setor Sul-Americano de latitudes.  

 

1.1 Objetivo geral 

Estudar ondas de gravidade na estratosfera a partir de assinaturas observadas no perfil 

de temperatura com dados obtidos por balões meteorológicos lançados pelo Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno – CLBI. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Utilizar resultados da teoria linear das ondas de gravidade para descrever a morfologia 

das ondas de gravidade observadas; 

 Discutir o processo de medidas de parâmetros atmosféricos realizadas pelos balões 

meteorológicos lançados pelo CLBI e seu potencial no estudo das ondas de gravidade; 
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 Caracterizar as ondas de gravidade a partir das assinaturas deixadas em perfis de 

temperatura na estratosfera sobre o setor sul americano de latitudes; 

 Mostrar como se dá o acoplamento troposfera-estratosfera a partir do depósito energia 

associada às ondas de gravidade na estratosfera a partir da variância da temperatura em 

relação aos dados obtidos pelo modelo MSIS-90. 

 

 1.3 Estrutura da tese 

No segundo capítulo será feita uma breve discussão sobre a incidência da radiação solar 

sobre a atmosfera terrestre e seus efeitos, como fonte de calor, desde o topo até a superfície, 

destacando o comportamento da temperatura na troposfera e na estratosfera e se discute o 

comportamento da pressão e da densidade do ar atmosférico a partir da equação hidrostática e 

da equação de estado dos gases perfeitos.  

No terceiro capítulo serão apresentados os fundamentos da propagação de ondas na 

atmosfera, considerando os fenômenos mais relevantes e os parâmetros utilizados no estudo das 

ondas de gravidade nesta pesquisa. 

No quarto capítulo, que trata do material e procedimentos, serão mostrados como são 

realizadas as medidas dos parâmetros atmosféricos pela Estação Meteorológica do CLBI, 

destacando a instrumentação e as técnicas utilizadas na obtenção dos dados.  

No quinto e sexto capítulos, respectivamente, serão apresentados os resultados obtidos 

na pesquisa, serão apresentadas as conclusões do trabalho e as sugestões para pesquisas futuras.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente capítulo contempla uma discussão sobre os comportamentos verticais da 

pressão, da densidade e da temperatura na atmosfera, apresentando aspectos relevantes à esta 

pesquisa dos efeitos da radiação solar tanto sobre a atmosfera quanto sobre a superfície terrestre. 

 

2.1 Composição e estrutura da atmosfera  

A depender do interesse geofísico, a atmosfera pode ser descrita como um conjunto de 

concêntrico de camadas que pode ser dividida levando-se em conta algum parâmetro tal como 

a temperatura que, a partir da superfície, possui suas camadas denominadas troposfera, 

estratosfera, mesosfera e termosfera (LIOU, 2002).  

Para fins didáticos também pode ser dividida em baixa atmosfera, envolvendo toda a 

troposfera; média atmosfera, percorrendo toda a estratosfera e parte da mesosfera; e alta 

atmosfera, acima dos 60 quilômetros. Além disso, abaixo de 1 km tem-se a Camada Limite 

Planetária, localizada na baixa troposfera, onde as interações próximas a superfície são intensas 

e significativas (OURIQUES, 2012). 

A atmosfera terrestre é composta por uma mistura de gases, entre eles os mais 

abundantes são o nitrogênio e o oxigênio. A partir da superfície até uma altura aproximada de 

100 km, a mistura dos gases é praticamente constante, formando uma região denominada 

homosfera. A partir da altura de 100 km os gases não se misturam mais com a mesma proporção 

e esta região é denominada heterosfera (HARGREAVES, 1992). 

A dinâmica e a circulação dos gases atmosféricos são impulsionadas pelo aquecimento 

solar diferencial e pela gravidade (BEISSINER, 1997). Estes efeitos são responsáveis por quase 

todos os fenômenos atmosféricos tais como fenômenos meteorológicos, correntes de 

convecção, ondas e marés atmosféricas. Além disso, as trocas de energia radiante entre a 

superfície e a atmosfera respondem pela quase totalidade dos fenômenos climáticos, tanto em 

escala global quanto em escala local (SEINFELD e PANDIS, 2006). 

 

2.2 Pressão e densidade na baixa atmosfera 

Na homosfera a composição do ar atmosférico pode ser tratada como um único gás, 

onde a massa das partículas pode ser aproximada para um valor médio. Sendo assim, supondo 

que não há vento, ou seja, considerando que movimentos verticais na baixa e média atmosfera 

tendem a ser pequenos, exceto dentro de regiões horizontais de convecção como em plumas 
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térmicas, nuvens tipo cumulus, tempestades e furacões como destacado em Nappo (2002), 

pode-se obter uma expressão para o comportamento da densidade ou da pressão, em função da 

altitude.  

Com isso, utilizando a equação de Stevin para uma atmosfera em equilíbrio hidrostático 

juntamente com a equação de estado dos gases perfeitos pode-se relacionar parâmetros 

atmosféricos tais como pressão, densidade e temperatura (RISHBETH, 1988). 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑧
= −𝜌𝑔      (2.1) 

𝑝 = 𝜌
𝑅𝑇

𝑀
     (2.2) 

 

em que, 𝑝 é a pressão, 𝜌 a densidade, 𝑔 a aceleração da gravidade, 𝑇 é a temperatura absoluta, 

𝑀 é a massa molar do gás atmosférico e 𝑅 = 8,31 𝐽𝑚𝑜𝑙−1𝐾−1 é a constante dos gases perfeitos. 

Agora, substituindo (2.2) em (2.1), tem-se uma forma mais geral para relacionar os parâmetros 

acima descritos, isto é: 

 

𝑑

𝑑𝑧
(
𝜌𝑅𝑇

𝑀
) = −𝜌𝑔 

1

𝜌

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑇) = −

𝑀𝑔

𝑅
 

1

𝜌
(𝑇

𝜕𝜌

𝜕𝑧
+ 𝜌

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) = −

𝑀𝑔

𝑅
 

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑧
+

1

𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= −

𝑀𝑔

𝑅𝑇
    (2.3) 

 

Portanto, para uma atmosfera isotérmica, a densidade e pressão variam exponecialmente 

com a altura, como mostra as Equações (2.4) e (2.5), respectivamente:  

 

𝜌(𝑧) = 𝜌0𝑒
−

𝑀𝑔

𝑅𝑇
𝑧
    (2.4) 

𝑝(𝑧) = 𝑝0𝑒
−

𝑀𝑔

𝑅𝑇
𝑧
    (2.5) 
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em que, 𝜌0 e 𝑝0 são a densidade e a pressão atmosférica, respectivamente, para a superfície e   

𝐻 =
𝑅𝑇

𝑀𝑔
 é a escala de altura, que representa um intervalo de altura no qual a pressão ou a 

densidade cai de 1 𝑒⁄ . 

 As Figuras 1 (A) e 1 (B) mostram o decaimento exponencial da pressão e da densidade 

com a altitude, respectivamente. Na superfície, como era de se esperar, os valores para a 

densidade e a pressão são da ordem de 𝜌0 = 1,2 𝑘𝑔.𝑚−3 e 𝑝0 = 1000 ℎ𝑃𝑎, respectivamente. 

 

Figura 1 – Perfis construídos com dados do modelo US Standard Atmosphere. (A) Perfil vertical da 

pressão atmosférica; (B) Perfil vertical da densidade atmosférica. 
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 Em geral, para a região equatorial, a altura de 15 𝑘𝑚 é considerada como a fronteira 

entre a baixa e a média atmosfera. Neste nível, devido ao decréscimo exponencial da densidade 

e da pressão, os valores aproximados são 0,2 𝑘𝑔.𝑚−3 e 100 ℎ𝑃𝑎, respectivamente. Abaixo de 

15 𝑘𝑚 localiza-se a troposfera e acima localizam-se a tropopausa e a estratosfera. Nesta última, 

estão presentes ventos praticamente horizontais mas que, eventualmente, podem ser 

perturbados por eventos da dinâmica da baixa atmosfera, região mais turbulenta, como a 

propagação de ondas geradas na troposfera (SEINFELD E PANDIS, 2006). 
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2.3 O gradiente troposférico de temperatura 

 Considerando, mais uma vez, a atmosfera em equilíbrio hidrostático e uma parcela de 

ar de massa 𝑚𝑝, em equilíbrio com o ambiente a uma altura 𝑧, e provocando um pequeno 

deslocamento 𝛿𝑧 sobre a parcela para cima, de tal modo que durante esse deslocamento a 

parcela de ar não se mistura com o ar atmosférico entorno e que o processo seja adiabático, 

tendo em vista que o deslocamento é rápido o suficiente para que não haja troca líquida de calor 

entre a parcela e o ar entorno, tem-se que a força resultante, 𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ , sobre a parcela de ar vale: 

 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ = −𝑔(𝑚𝑝 − 𝑚𝑑)�̂�    (2.6) 

 

em que, 𝑚𝑑 é a massa de ar deslocado pela parcela. O sinal negativo indica que o sentido 

positivo no referencial adotado é paralelo à orientação da força da gravidade. Assim, aplicando 

a segunda lei do movimento à parcela de ar, tem-se: 

 

𝑚𝑝
𝑑2(𝛿𝑧)

𝑑𝑡2
= −𝑔(𝑚𝑝 − 𝑚𝑑)   (2.7) 

 

Por outro lado, supondo que os volumes da parcela de ar 𝑉𝑝 e o ar deslocado 𝑉𝑑  são 

constantes e iguais e que a pressão da parcela de ar 𝑝𝑝 está em equilíbrio com o ambiente 𝑝𝑎. 

Sendo assim, a Equação (2.7) pode ser reescrita na forma: 

 

𝑑2(𝛿𝑧)

𝑑𝑡𝑡
= −𝑔

𝜌𝑝−𝜌𝑎

𝜌𝑝
= −𝑔

𝑇𝑎−𝑇𝑝

𝑇𝑎
   (2.8) 

 

em que, 𝜌𝑎 é a densidade do ar no ambiente entorno da parcela e 𝑇𝑎 e 𝑇𝑝 são as temperaturas 

do ambiente e da parcela, respectivamente. Expandindo 𝑇𝑎 e 𝑇𝑝 em série de Taylor e 

considerando os termos de primeira ordem, tem-se: 
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𝑇𝑎(𝑧 − 𝛿𝑧) = 𝑇0 +
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑧
𝛿𝑧 + ⋯   (2.9) 

𝑇𝑝(𝑧 − 𝛿𝑧) = 𝑇0 +
𝜕𝑇𝑝

𝜕𝑧
𝛿𝑧 + ⋯   (2.10) 

 

em que, 𝑇0 é a temperatura de equilíbrio na altura 𝑧. Considerando, ainda, que a variação na 

temperatura do meio é desprezível para um pequeno deslocamento vertical, isto é: 

 

𝑇0 ≫
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑧
𝛿𝑧    (2.11) 

 

Assim, a Equação (2.8) pode ser reescrita na forma: 

 

𝑑2(𝛿𝑧)

𝑑𝑡2
= −

𝑔

𝑇𝐴
(
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑧
−

𝜕𝑇𝑝

𝜕𝑧
) 𝛿𝑧   (2.12) 

  

em que, Γ𝑇 = −
𝜕𝑇𝑝

𝜕𝑧
=

𝑔

𝑐𝑝
 é a taxa de decaimento adiabático da temperatura, 𝛾𝑎 =

𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑧
  é o 

gradiente atmosférico da temperatura e 𝑐𝑝 é o calor específico à pressão constante. Para o ar 

seco, 𝑐𝑝 = 1005 𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1 e Γ𝑇  ≈  −10 𝐾. 𝑘𝑚−1 (NAPPO, 2002). A partir das definições 

destes coeficientes, a Equação (2.12) pode ser reescrita na forma: 

 

𝑑2(𝛿𝑧)

𝑑𝑡2
= −

𝑔

𝑇𝐴
(Γ𝑇 − 𝛾𝐴)𝛿𝑧   (2.13) 

  

 A medida da taxa de decaimento adiabático da temperatura, Γ𝑇, deve levar em conta a 

umidade relativa da atmosfera. Assim, para uma atmosfera úmida, a medida teórica utilizada 

para este coeficiente é Γ𝑇 = −6,5 K. 𝑘𝑚−1. 

 A Equação (2.13) é um exemplo da equação para o Movimento Harmônico Simples 

(MHS) na direção vertical. Se uma parcela de ar oscila para cima e para baixo, a solução desta 

equação, em 𝛿𝑧(𝑡), pode ser escrita na forma: 
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𝛿𝑧(𝑡) = 𝐴𝑒𝑖𝑁𝑡 + 𝐵𝑒−𝑖𝑁𝑡   (2.14) 

 

em que, 

𝑁 = √
𝑔

Θ

𝜕Θ

𝜕𝑧
    (2.15) 

  

Na Equação (2.15), Θ é a temperatura potencial e 𝑁 é a frequência de Brunt-Väisälä, que 

representa a frequência natural de oscilação da atmosfera. Para 𝑁 real indica que a atmosfera 

encontra-se numa condição de estabilidade. Para 𝑁 imaginário a atmosfera encontra-se em 

instabilidade. Este tipo de instabilidade está relacionado às propriedades térmicas da atmosfera 

e tem relação também com a convectividade. A propagação de ondas de gravidade na atmosfera 

só é possível quando a atmosfera encontra-se estavelmente estratificada e a frequência de Brunt-

Väisälä representa o limite superior da frequência de propagação destas ondas. 

 

2.4 Temperatura potencial 

 Um processo adiabático dentro de um sistema é aquele em que não há nem perda e nem 

ganho de calor dentro do sistema. Nestes processos, a primeira lei da termodinâmica pode ser 

escrita na forma: 

 

𝑑𝑄 = 𝑐𝑝𝑑𝑇 − 𝛼𝑑𝑝 = 0    (2.16) 

 

em que, 𝑄 é a quantidade líquida de calor trocado pelo sistema e o parâmetro 𝛼 =  
1

𝜌
=

𝑅𝑇

𝑝
 é o 

volume específico. Por outro lado, usando o conceito de volume específico, a Equação (2.16) 

pode ser reescrita na forma: 

 

𝑐𝑝

𝑅

𝑑𝑇

𝑇
=

𝑑𝑝

𝑝
    (2.17) 
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 Assim, integrando a Equação (2.17) a partir de 𝑝 = 1000 ℎ𝑃𝑎, intensidade aproximada 

da pressão na superfície, considerando as informações contidas na Figura 1 (A), onde a 

temperatura é Θ, até a pressão 𝑝, onde a temperatura é 𝑇, tem-se que: 

 

Θ = 𝑇 (
1000

𝑝
)
𝑅 𝑐𝑝⁄

     (2.18) 

 

em que, 𝑅 𝑐𝑝⁄ = 0,286. A Equação (2.18) define a temperatura potencial, Θ, que é a 

temperatura que uma parcela de ar teria se fosse expandida ou comprimida adiabaticamente a 

partir da pressão normal, isto é, 1000 hPa.  

 Deve-se notar que para 𝑝 =  𝑝0 a temperatura potencial é igual a temperatura da 

superfície. A temperatura potencial também é útil na análise de estabilidade da atmosfera. Se a 

parcela adiabática de ar seco está sempre em equilíbrio com o ambiente durante o seu 

movimento, a partir da superfície, a atmosfera é neutra e satisfaz o decaimento adiabático da 

temperatura, como descrito na Equação (2.13).  

 

2.5 Temperatura efetiva 

 

Quando energia radiante incide em uma superfície, ela pode ser parcial ou totalmente 

absorvida, refletida ou transmitida. As propriedades de uma superfície ou material associadas 

com estas três funções são chamadas de absortividade, refletividade e transmissividade. As 

frações da energia incidente total associada com estas propriedades são chamadas absortância, 

reflectância e transmitância. Quando a fonte de radiação incidente é o Sol, o termo albedo é 

costumeiramente usado em lugar de refletância (DUFFIE e BECKMAN, 1980). 

Portanto, conhecer os parâmetros relativos a emissão de radiação do Sol torna-se 

fundamental na descrição do comportamento do calor e da temperatura nos processos 

atmosféricos, tendo em vista que o Sol é o primeiro forçante atmosférico. 

O Sol é uma estrela média, em termos de tamanho e temperatura superficial (fotosfera), 

sua luminosidade (𝐿) é da ordem de 3,4𝑥1026 𝑊, possui a forma aproximada de uma esfera 

gasosa, cujo raio é da ordem de 6,96𝑥105 𝑘𝑚, e a massa aproximada vale 1,99𝑥1030 𝑘𝑔. É 

composto por três partes de hidrogênio e uma parte de hélio. A fotosfera, localizada a 500 km 

na parte exterior do Sol, emite a maior parte da radiação recebida na Terra, que se aproxima da 

radiação de um corpo negro com cerca de 5800 K (BOHREN e CLOTHIAUX, 2006). 
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Na Terra, cuja distância média em relação ao Sol é da ordem de 𝑑 = 1,5𝑥1011 𝑚, 

equivalente a uma unidade astronômica (1 UA), chega radiação eletromagnética e partículas 

suficientes para produzir efeitos significativos sobre o planeta, como aquecimento da atmosfera 

e da superfície. A densidade do fluxo de radiação (𝑞𝑆𝑜𝑙) emitida pelo Sol é da ordem de 

6,42𝑥107 𝑊.𝑚−2, o que faz com que o astro seja a principal fonte externa de energia da Terra 

(IQBAL, 1983). 

A Figura 2 mostra o espectro de energia do Sol, em comparação com um corpo negro a 

6000 K, no topo da atmosfera. A intensidade máxima da radiação incidente ocorre no espectro 

visível, próximo de 500 nm (SEINFELD e PANDIS, 2006). 

 

Figura 2 – Irradiância espectral solar no topo da atmosfera terrestre em comparação com o 

corpo negro a 6000 K (linha tracejada). 

 

FONTE: Adaptado de Seinfeld e Pandis (2006). 

 

O fluxo total da radiação solar medido no topo da atmosfera terrestre e integrado sob 

todo o espectro solar é denominado constante solar (𝑞𝑆). Esta constante representa o fluxo de 

energia solar por unidade de tempo e de área normal à incidência da direção da radiação, em 

relação a uma distância média entre a Terra e o Sol. A Figura 3 mostra, esquematicamente, a 

distância média entre o centro Sol e a órbita da Terra, levando-se em conta o raio do Sol (𝑅𝑆𝑜𝑙). 
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Figura 3 – Representação da distância entre o centro do Sol e a órbita da Terra, considerada circular. 

 

FONTE: Adaptado de Iqbal (1983). 

 

Para determinar a constante solar pode-se utilizar a lei do inverso do quadrado da 

distância, ou seja, ao se afastar de uma fonte luminosa a intensidade da radiação (ou densidade 

de fluxo) diminui quadraticamente com a distância: 

 

𝑞𝑠 = 𝑞𝑠𝑢𝑝 (
𝑅𝑆𝑜𝑙

𝑑
)
2

     (2.19) 

 

A constante solar inclui todos os tipos da radiação solar, ela é medida por satélites e 

observa-se que seu valor sofre pequenas variações. No máximo solar sua medida é da ordem de 

1362 𝑊.𝑚−2 e no mínimo fica, aproximadamente, 0,1% menor, ou seja, da ordem de 

1361 𝑊.𝑚−2 (LEAN, 2011). 

O fluxo da radiação solar é alterado consideravelmente durante o seu percurso entre o 

topo da atmosfera e a superfície terrestre. Apenas 25%, em média, penetra diretamente até a 

superfície. O restante sofre espalhamento e reflexão, retornando para o espaço e a outra parte é 

absorvida. (IQBAL, 1983). 

A radiação solar do meio-dia, ou seja, no zênite, tem uma maior intensidade do que 

aquela do começo da manhã ou do fim da tarde. Em parte, isto ocorre por causa da atenuação 

de radiação pela atmosfera. Com o Sol próximo ao zênite, isto é, com um ângulo zenital (휁) 

pequeno, a sua radiação passa por uma camada menos espessa da atmosfera, quando comparada 

com um 휁 maior, como mostra a Figura 4, ou seja, quanto menor for a inclinação, em relação à 

superfície, mais longo fica o caminho percorrido pelos raios solares. 
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Figura 4 – Duas possíveis trajetórias para os raios solares na atmosfera terrestre, uma próxima ao 

zênite (1) e a outra mais afastada (2). 

 

 

FONTE: Adaptado de Iqbal (1983). 

 

Além disso, a absorção atmosférica da radiação solar ocorre devido a um conjunto de 

componentes químicos que constituem a atmosfera, entre eles se destacam o ozônio e o vapor 

d’água. Todos eles, em quantidades distintas, absorvem parte da radiação incidente. O 

espalhamento ocorrido na atmosfera é causado por moléculas de gases, particulados e gotículas 

de água e depende da espessura da camada atmosférica percorrida pela irradiação (GOODY e 

WALKER, 1972).  

Assim, nem toda radiação incidente sobre a atmosfera é absorvida, pois uma parte é 

refletida e volta para o espaço. A razão entre a radiação incidente refletida e a radiação 

absorvida é o albedo. Portanto, a energia radiante absorvida (휀𝑎) pela Terra pode ser calculada 

utilizando a expressão: 

 

휀𝑎 = 𝜋(𝑅𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎)
2𝑞𝑠(1 − 𝑎)      (2.20) 

 

em que, 𝑎 = 0,33 representa o albedo da Terra (GOODY e WALKER, 1972). 

A taxa da energia irradiada, 휀𝑖, pela Terra pode ser determinada a partir da lei de Stefan-

Boltzmann, segundo esta a densidade de fluxo de radiação para um corpo negro é proporcional 

a quarta potência da temperatura do corpo. Neste caso, a área é aproximadamente igual à área 

da superfície de uma esfera: 
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휀𝑖 = 4𝜋(𝑅𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎)
2𝑇4    (2.21) 

 

Comparando as Equações (2.20) e (2.21) a temperatura efetiva (𝑇𝑒) do planeta que 

representa a temperatura do corpo negro equivalente a temperatura no topo da atmosfera.  

 

𝑇𝑒 = √
𝑞𝑠(1−𝑎)

4𝜎

4
         (2.22) 

 

em que, 𝜎 = 5,67. 10−8 𝑊.𝑚−2. 𝐾−4 é a constante de Stefan-Boltzmann. Observa-se que a 

temperatura efetiva não depende do tamanho do planeta, mas do albedo e da sua distância em 

relação ao Sol. O valor encontrado para a temperatura efetiva da Terra é da ordem de 252 K      

(– 21 °C) (GOODY e WALKER, 1972). Esta medida é muito abaixo da temperatura da 

superfície do planeta, cujo valor médio é da ordem de 290 K (17 °C). Esta diferença existe 

devido aos fenômenos internos da atmosfera que envolvem trocas de calor com a superfície. 

 

2.6 O perfil de temperatura da atmosfera terrestre 

Quanto ao perfil de temperatura, a atmosfera é dividida, para fins de estudo em: 

troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera, como mostra a Figura 5. A troposfera é a 

porção mais inferior da atmosfera seguida pela tropopausa, a qual é uma região de transição, a 

estratosfera onde o gradiente de temperatura se inverte seguida pela estratopausa, acima de       

50 km encontra-se a mesosfera, onde o gradiente de temperatura se inverte novamente atingindo 

o valor mínimo de temperatura da atmosfera (160 K – 200 K), na mesopausa (~ 95 km de 

altitude). Acima da mesopausa está a termosfera onde o gradiente de temperatura é positivo, 

atingindo temperaturas superiores a 1000 K. 

As regiões de fronteira entre camadas possuem temperatura constante e são 

denominadas pela combinação entre o nome da camada abaixo e o sufixo pausa, ou seja, 

tropopausa, estratopausa, mesopausa e termopausa, respectivamente. 

O destaque na Figura 5, que envolve a alta troposfera, a tropopausa e a baixa 

estratosfera, compreendido entre 12 – 28 km, representa a região onde foram detectadas as 

perturbações no perfil de temperatura que é o foco desta pesquisa.  
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Figura 5 – Perfil vertical da temperatura em função da altitude destacando as camadas atmosféricas e 

suas regiões limites (pausas). 

 

FONTE: Adaptado de Aranha (2006). 

 

O aquecimento da alta e média atmosfera é dominado pela radiação nas faixas do 

ultravioleta (UV) e extremo ultravioleta (EUV). Por outro lado, na baixa atmosfera, a faixa do 

infravermelho é a mais significativa devido a sua absorção por constituintes como o vapor 

d’água (H2O) e o dióxido de carbono (CO2). 

 

2.6.1 Troposfera 

Os fenômenos climáticos acontecem na Troposfera. Na região equatorial, essa camada 

pode se estender até 15 km, aproximadamente. Nesta região, a temperatura decresce com a 

altitude, a partir de valores da ordem de 290 K (17 °C), nas regiões de baixa latitude, como 

mostrado na Figura 5, até cerca de 220 K (– 53 °C), na tropopausa.  

Essa diminuição na temperatura ocorre devido à expansão adiabática da atmosfera 

quando aquecida pelo calor oriundo da superfície. Naturalmente, o solo é aquecido através da 

absorção de parte da radiação solar incidente. Como o aquecimento da superfície não é 

uniforme e o ar aquecido tende a subir enquanto o ar mais frio tende a descer, processos 

convectivos e turbulentos são gerados nesta camada, gerando assim toda uma gama de 
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fenômenos que são estudos em meteorologia, pois a troposfera age como uma fonte secundária 

de calor resultante da absorção da luz solar visível (NOGUEIRA, 2009).  

Na troposfera está concentrado quase todo o vapor d’água da atmosfera e, apesar de 

estar contida em uma pequena fração da altura total da atmosfera, contém cerca de 80% da 

massa total da atmosfera. O conteúdo de vapor de água é bastante variável devido à formação 

de nuvens, precipitação e evaporação da água dos corpos hídricos terrestres (MANAHAN, 

2001).  

Além da radiação solar, a condensação do vapor e o contato com o solo aquecido 

também servem como fontes térmicas. O calor pode ser perdido por radiação emitida pela 

atmosfera para o espaço, evaporação da chuva e através do contato com o solo frio. 

Processos adiabáticos ocorrem para grandes massas de ar, da ordem de dezenas de 

metros a vários quilômetros, tendo em vista que essas porções são suficientemente grandes para 

que o ar de fora não se misture com o ar de dentro, durante um intervalo de tempo de minutos 

ou horas. Com isso, quando uma porção de ar sobe por uma encosta, por exemplo, a pressão 

externa diminui, o ar expande e, consequentemente, a temperatura diminui. Quando uma porção 

de ar desce, a pressão externa aumenta, o ar comprime e a temperatura aumenta. 

Logo acima situa-se a tropopausa, região intermediária entre a troposfera e a 

estratosfera, situada entre 15 – 18 km, na região equatorial. A altura da tropopausa, em relação 

à superfície, pode sofrer variações conforme determinadas condições tais como latitude e época 

do ano. Além disso, a tropopausa tende a subir caso exista na troposfera uma agitação térmica 

com muitas correntes de convecção (MANAHAN, 2001). 

 

2.6.2 Estratosfera 

É a camada acima da tropopausa, nela a temperatura aumenta com a altitude, atingindo 

cerca de 270 K (– 3 °C). Seus limites inferiores e superiores de altitude são 18 km e 50 km na 

região equatorial. A absorção da radiação UV, na faixa compreendida entre 200 – 300 nm, pelo 

ozônio, cujo pico máximo ocorre em torno de 30 km de altitude, aumenta o nível de agitação 

das moléculas deste composto que, ao colidirem com outras moléculas, promovem o aumento 

da temperatura na vizinhança (DZELALIJA, 2004). 

A importância da camada de ozônio está no fato do ozônio auxiliar na manutenção do 

balanço de calor e reduzir a quantidade de radiação ultravioleta que alcança a superfície 

terrestre. 
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A existência de ozônio na atmosfera terrestre e o fato deste gás atmosférico possuir 

como característica a absorção de radiação, principalmente na faixa do ultravioleta, influi 

decisivamente na estrutura da atmosfera, em particular da estratosfera. Pois, é a camada de 

ozônio que determina a inversão no perfil de temperatura acima da tropopausa e o máximo 

secundário de temperatura abaixo da estratopausa, alimentando diversos processos dinâmicos 

que contribuem para o sistema de circulação atmosférico global (BRASSEUR E SOLOMON, 

1986; OURIQUES, 2012). 

O ozônio é produzido na estratosfera através de uma série de reações que iniciam com 

a fotodissociação do oxigênio molecular. Abaixo, tem-se os principais mecanismos de produção 

do ozônio atmosférico: 

 

𝑂2 + ℎ𝜈 → 𝑂 + 𝑂;  𝜆 < 240 𝑛𝑚    (2.23) 

𝑂 + 𝑂2 + 𝑀 → 𝑂3 + 𝑀    (2.24) 

 

Este mecanismo de produção de ozônio é contrabalanceado por vários mecanismos de 

perda, sendo a recombinação do ozônio com o oxigênio um dos principais. O balanço entre os 

mecanismos de perda e de produção resulta na formação da camada de ozônio, que é a região 

na atmosfera em que a concentração de ozônio atinge seu máximo entre de 20 – 30 km. A altura 

de máxima da concentração de ozônio na atmosfera varia de acordo com a latitude geográfica, 

por influência da distribuição latitudinal de radiação solar que influi tanto na criação quanto na 

dissociação (BRASSEUR E SOLOMON, 1986; OURIQUES, 2012). 

 

2.6.3 Mesosfera 

A mesosfera se estende da estratopausa à mesopausa, em média entre 80 – 90 km de 

altitude. A temperatura diminui com a altitude, que concentra o ponto mais frio da atmosfera, 

podendo atingir seu valor mínimo da ordem de – 90 ºC (183 K), e possui uma rápida mistura 

vertical (JACOBSON, 2005). Sua principal fonte de calor é a absorção do ultravioleta pelo 

ozônio próximo da estratopausa.  

A temperatura na mesosfera tende a diminuir principalmente, devido à relaxação 

vibracional das moléculas de dióxido de carbono, mas também devido a emissão de fótons no 

infravermelho e no visível. As baixas temperaturas da região mesosférica e da mesopausa não 

podem ser explicadas apenas através de considerações radiativas, é necessário recorrer aos 
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processos dinâmicos decorrentes dos movimentos ondulatórios e de transferência de 

momentum. Estudos nesta região são difíceis, pois está acima das altitudes que balões podem 

alcançar e muito abaixo das órbitas de satélites (PILLAT, 2006). 

 

2.6.4 Termosfera 

A termosfera é a região acima da mesopausa. É caracterizada por altas temperaturas, 

que aumenta com a altitude, devido à absorção da radiação de comprimento de ondas curtos 

pelo 𝑁2 e 𝑂2, possui rápida mistura vertical devido à baixa densidade molecular (JACOBSON, 

2005). 

Os processos físicos que ocorrem na região são fortemente governados pelas variações 

no fluxo de energia solar. Um fato importante a se considerar é que o aquecimento termosférico 

não ocorre de maneira uniforme, devido não somente à variação da intensidade da radiação 

solar, mas também a variação da densidade atmosférica. A absorção da radiação solar provoca 

uma expansão atmosférica que dá origem a gradientes horizontais de pressão, que por sua vez 

dão origem aos ventos neutros, denominados ventos termosféricos (CÂNDIDO, 2008). 

 

2.6.5 Ionosfera 

A ionosfera é uma parte da atmosfera superior, que se estende entre 60 – 1000 km de 

altitude, onde há elétrons e íons suficientes para interagir efetivamente com campos 

eletromagnéticos. Na Figura 6 pode-se observar o comportamento da densidade de elétrons e 

dos vários tipos de íons em função da altura (RISHBETH e GARRIOTT, 1969). 

A estrutura ionosférica é mais convenientemente representada pelo perfil vertical da 

densidade do plasma (KELLEY, 2009). Devido a presença de partículas eletrizadas, a 

transmissão de ondas eletromagnéticas na faixa de radiofrequência (RF) pode ser afetada tanto 

pela perda de energia das ondas eletromagnéticas, atenuando o sinal, quanto por mudanças de 

direção da propagação, ou seja, sofrer refração, tendo em vista que a densidade eletrônica não 

é constante com a altura, podendo inclusive ocorrer a reflexão total (TASCIONE, 1994). 
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Figura 6 –  Perfil da composição química diurna da atmosfera com a altitude destacando a região 

compreendida entre 100 – 1000 km. 

 

FONTE: Adaptado de Kelley (2009). 

 

Para fins de estudo a ionosfera é dividida nas regiões D, E e F, encontradas 

aproximadamente entre 85 km, 105 km e 300 km de altura, respectivamente, como mostra a 

Figura 7 (HARGREAVES, 1992). O critério determinante para a divisão dessas regiões está 

associado à composição química e aos processos físico-químicos distribuídos ao longo da 

altitude. 

Ainda na Figura 7 pode-se observar a divisão da atmosfera a partir do perfil de 

temperatura (esquerda) em comparação com o perfil da densidade de elétrons (direita), utilizado 

para definir as camadas da ionosfera. Além disso, a região F, que pode se estender entre 150 – 

1000 km, aproximadamente, de altura está subdividida em F1, F2 e F3. 

As principais fontes de ionização na alta atmosfera são a radiação solar na frequência 

do extremo ultravioleta e resquícios dos Raios – X, na qual o íon dominante é o 𝑂+. A densidade 

de plasma de pico atinge valores bastante altos, da ordem de 106 𝑒−/𝑐𝑚3, em horários 

próximos ao meio-dia (KELLEY, 2009). 

 

 

 

 

 

Número (cm-3) 
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Figura 7 – Perfil vertical de temperatura da atmosfera em comparação com o perfil de densidade do 

plasma ionosférico, com a altitude, destacando as camadas para a atmosfera neutra e as regiões para a 

atmosfera ionizada. 

 

FONTE: Adaptado de Kelley (2009). 

 

A região F1 é observada apenas durante o dia, pode se estender entre 150 – 200 km e 

sua assinatura é marcada pelo aparecimento de uma inflexão na curva de densidade eletrônica 

em torno de 180 km (RISHBETH e GARRIOT, 1969). A região F2 tem pico de densidade 

eletrônica entre 250 – 300 km, aproximadamente. Esta região é a que apresenta a maior 

densidade e produção eletrônica. Sua formação é, predominantemente, dependente da difusão 

e sua concentração eletrônica varia com a atividade solar, ou seja, sua maior concentração de 

elétrons livres ocorre durante o dia, mas como nestas altitudes os constituintes atmosféricos são 

rarefeitos, logo após o pôr do sol e durante a noite, a recombinação de íons ocorre 

vagarosamente. A região permanece existindo mesmo durante a noite (RISHBETH e 

GARRIOT, 1969). 

De modo geral, a atmosfera é uma região regida por flutuações de grande, média e 

pequena escala, podendo estas se propagarem na forma de ondas até atingir a região F da 
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ionosfera e provocar perturbações no perfil de densidade eletrônica do plasma ionosférico 

(HINES, 1974). Na alta atmosfera, por exemplo, as ondas de gravidade se propagam na forma 

distúrbios ionosféricos, os TID’s (Traveling Ionospheric Disturbance), são responsáveis por 

perturbações no perfil de densidade eletrônica na ionosfera e possuem relação com 

irregularidades no plasma ionosférico, conhecidas como bolhas de plasma (OLIVEIRA et al., 

2016). 
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3 PROPAGAÇÃO DE ONDAS NA ATMOSFERA 

Neste capítulo serão apresentadas definições e características relativas às ondas de 

gravidade, marés atmosféricas, ondas de planetárias (ondas de Rossby) e ondas de Kelvin, 

principais perturbações atmosféricas. Serão discutidas as propriedades que diferenciam estas 

perturbações e os interesses geofísicos relacionados a cada uma delas, com ênfase voltada para 

as ondas de gravidade.  

 

3.1 Classificação das perturbações atmosféricas 

Um fluido estavelmente estratificado é aquele em que a densidade aumenta com a 

profundidade. Uma característica desse tipo de fluido é a capacidade de suportar e propagar 

movimentos ondulatórios. Se fosse possível ver essas ondas e acelerar bastante os seus 

movimentos, veríamos uma ampla variedade de formas de onda movendo-se em várias 

direções, descritas em Hines (1974) numa representação pictórica, como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Representação “surrealista” da propagação de ondas na atmosfera. 

 

FONTE: Adaptado de Hines (1974). 
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Existem vários tipos de ondas atmosféricas que, de acordo com seu período e interesse 

geofísico, podem ser classificadas como: ondas de gravidade, marés atmosféricas, ondas 

planetárias (ou Rossby) e ondas de Kelvin (LASTOVICKA, 1997). 

 

Quadro 1 – Classificação das perturbações atmosféricas fundamentais quanto ao período e a 

importância geofísica. 

Ondas Período Importância 

Acústicas ≤ 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 Troposfera 

Gravidade 5 minutos – 3 horas Troposfera – Termosfera 

Marés Atmosféricas 24 𝑚⁄  horas (𝑚 = 1,2,…) Média e Alta atmosfesra 

Planetárias ou Rossby ≥ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 Meteorologia 

Kelvin Dias/Semanas Meteorologia/Oceanografia 

 

Cada tipo de onda, destacada no Quadro 1, proporciona interesses particulares em 

pesquisadores desde a baixa até a alta atmosfera. As ondas de gravidade, sendo objeto de estudo 

nesta pesquisa, por exemplo, despertam interesses em estudos de quaisquer das regiões da 

atmosfera, tendo em vista que podem afetar desde fatores climáticos na baixa atmosfera até o 

perfil da densidade de elétrons em altitudes acima de 60 km, configurando-se como um 

importante mecanismo de acoplamento entre as camadas da atmosfera (HOLTON, 2004). 

 

3.1.1 Ondas de gravidade 

Ondas de Gravidade são perturbações ondulatórias que se propagam horizontal e 

verticalmente na atmosfera, tendo períodos característicos variando desde minutos até horas e 

escala espacial que vai de alguns até dezenas de metros até quilômetros (WRASSE et al., 2007).  

Na baixa atmosfera tais ondas surgem, principalmente, devido ao balanço entre a força 

de gravidade e o gradiente de pressão, que atuam sobre uma parcela do fluido atmosférico. O 

termo onda de gravidade é devido à força restauradora exercida sobre a parcela que, quando 

afastada de sua posição de equilíbrio, tende a retornar devido a ação da gravidade (VARGAS, 

2007). 

As ondas de gravidade recebem crescente atenção devido ao seu importante papel no 

transporte de momentum e energia entre a baixa e a média atmosfera, alterando a estrutura da 

temperatura e a circulação geral nestas regiões (TAKAHASHI et al., 1999). Devido ao 

decréscimo vertical da densidade com a altitude a conservação da energia exige que a amplitude 

da onda de gravidade cresça com a altitude até atingir um nível no qual as ondas não suportam 
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mais as oscilações e sofrem uma ruptura, provocando a transferência de energia para as regiões 

onde ocorreu a ruptura (BEER, 1974). 

Um dos problemas relevantes no estudo das ondas de gravidade é que existem diferentes 

fontes. A maioria ocorre nos níveis mais baixos da atmosfera, na troposfera e na estratosfera 

(TAYLOR e HAPGOOD, 1988; KAFLE, 2009).  

Hines (1960) apresentou duas teorias para a geração das ondas de gravidade. Uma dessas 

teorias previa a geração das ondas de gravidade através do sistema de ventos com origem 

troposférica, como mostra a Figura 9 que representa a interação entre o fluxo de ar sobre o 

relevo como possível fonte de uma perturbação atmosférica. Com isso, os distúrbios associados 

aos ventos na baixa atmosfera, ou às possíveis instabilidades na média atmosfera poderiam 

gerar ondas atmosféricas que propagar-se-iam através de toda atmosfera (WRASSE, 2005). 

 

Figura 9 – Fluxo de ar sobre uma montanha o qual apresenta as características de uma camada 

instável. 

 

FONTE: Adaptado de Wrasse (2005). 

  

  

 Vários trabalhos como Hines (1960), Forbes et al. (1997) e Medeiros et al., (2004) 

sugerem que as principais fontes de geração destas ondas encontram-se na região da troposfera, 

dentre as quais se destacam as convecções troposféricas (GARDNER, 1995; FRITTS e 
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ALEXANDER, 2003), fatores meteorológicos (TAYLOR e HAPGOOD, 1988; NAPPO, 2002; 

FRITTS e ALEXANDER, 2003), e forçantes orográficos (GARDNER, 1995; HICKEY, 2011). 

Na alta atmosfera, ondas de gravidade também podem ser geradas por aquecimento 

Joule durante eventos de precipitação de partículas na região aurora em condições de 

tempestades geomagnéticas. Com isso, diferentes latitudes tendem a ter fontes distintas. Assim, 

ondas de gravidade em baixas latitudes muitas vezes estão associadas a tempestades com 

relâmpagos, enquanto que em médias latitudes são, na sua maioria, provocadas por jatos 

troposféricos, principalmente no verão, e fontes orográficas, particularmente no hemisfério 

norte, que possuem uma maior massa continental e, portanto, mais montanhas do que o 

hemisfério sul (KAFLE, 2009). 

Os conjuntos de mecanismos que podem gerar ondas de gravidade vêm sendo estudados 

utilizando uma vasta variedade de técnicas observacionais, medindo o comportamento das 

flutuações em mesoescala, na temperatura e na velocidade do vento desde a troposfera até a alta 

atmosfera. A interação dos ventos de superfície com a topografia, por exemplo, pode ser 

considerada uma fonte significativa de ondas de gravidade (TSUDA et al., 2000). 

Estudos relativos a observações de assinaturas de ondas de gravidade, através da coleta 

de parâmetros atmosféricos, são possíveis a partir de técnicas variadas tais como 

radiossondagens (WRASSE, 2005; PAULINO, 2012), LIDAR (WILSON et al., 1991), 

medidas de balões (ALLEN e VINCENT, 1995; VINCENT e ALEXANDER, 2000; 

OLIVEIRA et al., 2016) e sensoriamento remoto por satélite (FETZER e GILLE, 1994; 

BISHOP et al., 2006). Estas técnicas têm sido as principais fontes de dados de parâmetros 

atmosféricos para estudos relativos aos acoplamentos entre as camadas da atmosfera, devido à 

propagação de ondas de gravidade. 

No entanto, estes instrumentos quando utilizados separadamente mostram muitas 

discrepâncias e contêm deficiências devido à má resolução vertical dos dados e sua natureza 

esporádica (KAFLE, 2009). Sistemas de radar, por exemplo, só podem fazer medições até a 

altura de 30 km, aproximadamente, ou acima de 60 km e foguetes fornecem medições 

intermitentes durante os períodos de campanha, porém são caros para construir e lançar. Na 

prática, um modo eficiente para o estudo mais detalhado das ondas de gravidade é a combinação 

de métodos observacionais (GARDNER e TAYLOR, 1998).  

Na estratosfera, existem poucas técnicas de sondagens atmosféricas que permitem a 

detecção das assinaturas de ondas de gravidade, dentre elas destacam-se as radiossondagens por 
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balões (ALLEN e VINCENT, 1995) e por satélites GPS (TSUDA et al., 2000; WRASSE et al., 

2007).  

Alguns tipos de balões meteorológicos, com radiossondas acopladas, atingem altitudes 

entre 20 – 30 km e conseguem coletar informações, in situ, de toda a troposfera e de boa parte 

da estratosfera. No estudo relativo às ondas de gravidade, a partir dos métodos acima 

destacados, se está interessado em observar, em geral, o perfil vertical da velocidade do vento 

ou o perfil vertical da temperatura.  

 

3.1.2 Marés atmosféricas 

Marés atmosféricas se originam, principalmente, de fontes térmicas, mas podem surgir 

também a partir da ação gravitacional combinada entre o Sol, a Lua e a Terra. O aquecimento 

anisotrópico do Sol produz um efeito de maré na atmosfera muito mais intenso do que o causado 

pela ação gravitacional, tanto do Sol quanto da Lua. Os períodos das marés solares são de 24 e 

12 horas nas regiões de baixa latitude e de 8 horas em altas latitudes, enquanto que o período 

lunar é da ordem de 12,4 horas, como mostra o Quadro 2 (VIAL, 1989). 

O Quadro 2 mostra, ainda, uma interessante característica das marés atmosféricas, ao 

contrário do que se observa com as marés oceânicas, onde a contribuição lunar é 

significativamente maior que a solar, no caso das marés atmosféricas, a contribuição solar é 

mais significativa.  

 

Quadro 2 – Parâmetros dos modos de marés atmosféricas com períodos em horas (h) e pressão e 

milibar (mb). 

Modo de Maré Período (h) Amplitude (mb) 

Trópicos 

Amplitude (mb) 

Medias latitudes 

Solar: diurno 24 0,8 0,3 

Solar: semi-diurno 12 1,3 0,4 

Lunar: semi-diurno 12,4 0,08 0,03 

FONTE: Rishbeth e Garriott (1969). 

 

As marés atmosféricas são geradas, direta ou indiretamente, pelas variações da radiação 

solar absorvida pelo ozônio na estratosfera e pelo vapor d’água na troposfera. Além disso, a 

atmosfera terrestre responde a esta interação da mesma maneira que responde às oscilações 

mecânicas (BEISSNER, 1997). 
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3.1.3 Ondas planetárias ou ondas de Rossby 

As ondas planetárias apresentam estrutura horizontal, comprimentos de onda da ordem 

do diâmetro terrestre e períodos da ordem de dias, com características de uma onda de escala 

global. As principais fontes geradoras são os processos convectivos, variações isoladas na 

topografia e o aquecimento diferencial entre continentes e oceanos (BEER, 1974).  

A variação do efeito da força de Coriolis com a latitude age sobre a atmosfera como 

uma força externa, tendo como resultado ondas horizontalmente transversais com 

comprimentos de onda horizontais de milhares de quilômetros, se constituindo também em uma 

fonte de ondas planetárias (VOLLAND, 1988). 

Ondas de Rossby são oscilações de larga escala que se propagam no oceano e na 

atmosfera e cuja força restauradora é a variação do parâmetro de Coriolis com a latitude, 

associada à conservação da vorticidade potencial (ARANHA, 2006). Beissner (1997) destaca 

que as ondas de Rossby, assim como as ondas de gravidade, possuem fontes troposféricas e se 

propagam pela estratosfera até a mesosfera. 

Assim como se utiliza os perfis de vento e temperatura para estudar as ondas de 

gravidade também se utiliza tais procedimentos para o estudo das ondas de Rossby, tanto na 

baixa quanto na média atmosfera, como se pode observar no trabalho de Beissner (1997). 

Contudo, apesar das semelhanças entre essas ondas, elas possuem significativas diferenças em 

relação a parâmetros tais como período e comprimento de onda, como mostrado no Quadro 1. 

 

3.1.4 Ondas de Kelvin 

Os movimentos de centros de alta e baixa pressão ao longo da costa são conhecidos 

como ondas de Kelvin. Nestas regiões, as ondas de Kelvin possuem as maiores amplitudes. 

Além disso, no lado oeste dos oceanos elas só podem se propagar em direção ao Equador, 

enquanto que na costa leste elas só podem se propagar no sentido oposto.  

A amplitude dessas ondas decai exponencialmente na direção do oceano aberto, de 

modo que sua presença só pode ser notada numa faixa relativamente estreita, menor do que    

100 km de largura, ao longo da costa. Seu período é da ordem de vários dias a algumas semanas, 

o que significa que elas se manifestam através de lentas variações do nível da água e pela 

reversão das correntes costeiras, à taxa de cerca uma vez por semana, com regiões sucessivas 

de altas e baixas pressões que passam por um ponto fixo de observação (BEISSNER, 1997). 
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Uma situação especial, relativa as ondas de Kelvin, ocorre na região equatorial. Neste 

caso, as regiões de alta e baixa pressão não podem se inclinar contra a costa e, por outro lado, 

as águas não podem circular ao seu redor, visto que a força de Coriolis age em direções opostas 

nos dois hemisférios e o balanço geotrófico é portanto invertido. Assim, os fluxos são para leste 

em qualquer lado de um centro de alta pressão, e para oeste em qualquer lado de uma célula de 

baixa pressão. Neste caso, as ondas são denominadas ondas de Kelvin equatoriais e possuem 

periodicidades similares às ondas de Kelvin costeiras, mas se propagam com velocidades muito 

maiores (VOLLAND, 1988).  

 

3.2 Fundamentos da propagação de ondas atmosféricas 

 Considerando que as ondas podem mover-se em um meio que também pode está em 

movimento, se faz necessário esclarecer quais as condições quanto ao referencial das 

observações. Para a descrição de uma propriedade inerente ao fluido é possível utilizar dois 

referenciais distintos, o Lagrangeano ou o Euleriano.  

Em um referencial Lagrangeano, os movimentos do fluido são observados em um 

sistema de coordenadas que se movimenta juntamente com o fluxo. Nessa situação, algumas 

ondas estariam se movendo mais rápido do que o observador enquanto outras estariam se 

movendo mais lentamente. Com isso, as ondas parecem estar sempre se movendo 

horizontalmente em relação ao observador.  

Já o referencial Euleriano é aquele em que a referência é estacionária em relação ao 

fluxo. Ambas as referências são relacionadas através de transformações matemáticas adequadas 

e os fenômenos físicos associados são os mesmos. Contudo, é conveniente lembrar que certas 

descrições físicas do movimento são mais conceitualmente simples de entender utilizando uma 

determinada alusão do que a outra, uma vez que, a maioria das observações atmosféricas, 

incluindo ondas, são feitos em um sistema de coordenadas fixo na Terra.  

Para medidas de parâmetros atmosféricos realizadas por balões meteorológicos, os 

fenômenos ondulatórios estão sendo relacionados com um observador fixo no balão, que se 

movimenta com velocidade constante na direção vertical, devido ao equilíbrio entre o empuxo 

e a gravidade, e se encontra em repouso em relação ao fluido, ou seja, a atmosfera, que é 

responsável pelo movimento do balão na direção horizontal. 

 Para a descrição espacial da propagação de ondas na atmosfera pode-se considerar, 

inicialmente, um sistema de coordenadas cartesiano (x, y, z) com x e y em relação à horizontal 

e o eixo z na direção vertical, com respectivos vetores unitários (𝑥,̂ �̂�, �̂�). Para ondas com 
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comprimentos de onda horizontais menores que 1000 km os efeitos da curvatura da Terra 

podem ser desprezados (NAPPO, 2002). Assim, pode-se considerar o plano xy como sendo 

plano. 

 

Figura 10 – Representação do vetor de uma onda plana em função dos números de onda horizontal e 

vertical. 

 

 FONTE: Nappo (2002). 

  

Além disso, cada direção de propagação da onda pode ser associada há um número de 

onda, definido pela razão entre 2 e o correspondente comprimento de onda, em radiano por 

unidade de comprimento. Como o número de onda depende do comprimento de onda, este passa 

a ser considerado como um parâmetro fundamental da onda, utilizado com frequência pela 

literatura na descrição matemática de ondas de gravidade atmosféricas como discutido em Fritts 

e Alexander (2003); Wrasse (2005) e Paulino (2012). Assim, os números de onda nas direções 

𝑥, 𝑦 𝑒 𝑧 são, respectivamente: 

 

𝑘 =
2𝜋

𝜆𝑥
   𝑙 =

2𝜋

𝜆𝑦
  𝑚 =

2𝜋

𝜆𝑧
   (3.1) 

 

em que, 𝜆𝑥, 𝜆𝑦 e 𝜆𝑧 são os comprimentos de onda nas direções 𝑥, 𝑦 𝑒 𝑧, respectivamente. 
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 O vetor de onda, �⃗� , como mostra a Equação (3.2) caracteriza, no espaço, direção da 

propagação da onda: 

 

�⃗� = 𝑘�̂� + 𝑙�̂� + 𝑚�̂�    (3.2) 

  

Além disso, como mostrado na Figura 10, que representa a propagação de uma onda no 

plano, seja 𝑚 a componente vertical da onda corresponde ao eixo 𝑧, então se o comprimento de 

onda vertical, 𝜆𝑧  →  ∞, as frentes de onda tornam-se paralelas ao eixo 𝑧. Da mesma forma, se 

𝑘 → 0, o comprimento de onda horizontal, 𝜆𝑥  →  ∞, e as frentes de onda tornam-se paralelas 

ao eixo x. Com isso, sendo o vetor de onda, �⃗� , perpendicular as frentes de onda, então a 

intensidade deste, |�⃗� |
2
, em termos dos comprimentos de onda são: 

 

(
1

𝜆
)
2

= (
1

𝜆𝑥
)
2

+ (
1

𝜆𝑧
)
2

     (3.3) 

 

Cada oscilação da onda, tanto no espaço como no tempo, é um ciclo de 2𝜋 radianos. 

Cada ponto no ciclo é um ponto de fase. Se o ciclo da onda é representado em coordenadas 

polares a fase da onda, , é representada pelo ângulo positivo entre o vetor e o eixo horizontal, 

que corresponde a  = 0. Assim, a fase de onda pode ser entendida como uma medida do ângulo 

de fase, 𝜙, ou seja: 

 

𝜙 = 𝑘𝑥 −  𝜔𝑡     (3.4) 

 

em que, 𝜔 é a frequência angular da onda. Considerando uma propagação em duas dimensões, 

a velocidade de fase da onda é definida por: 

 

𝜙 = �⃗� . 𝑟 − 𝜔𝑡 = 𝑘𝑥 + 𝑚𝑧 − 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  (3.5) 

 

em que, 𝑟 = 𝑥�̂� + 𝑧�̂� é o vetor raio. Derivando a Equação (3.5): 
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𝑑𝜙

𝑑𝑡
= �⃗� .

𝑑𝑟⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑑𝑡
− 𝜔 = 0    (3.6) 

 

Assim, a velocidade de fase da onda, 𝑣𝜙, é a velocidade constante com que um ponto se 

move em fase na direção de propagação da onda. Desse modo, as componentes da velocidade 

de fase da onda nas direções 𝑥 e 𝑧 valem, respectivamente, 𝑣𝜙(𝑥) =
𝜔

𝑘
 e 𝑣𝜙(𝑧) =

𝜔

𝑚
. 

Combinando este resultado com a Equação (3.3), tem-se: 

 

(
1

𝑣𝜙
)
2

= (
1

𝑣𝜙(𝑥)
)
2

+ (
1

𝑣𝜙(𝑧)
)
2

    (3.7) 

 

Da Equação (3.7) conclui-se que a velocidade de fase não é um vetor. Para o caso de 

um grupo de ondas é inserido o conceito de velocidade de grupo. A velocidade de grupo 

transporta energia das ondas através do meio no qual ele se propaga. 

Uma onda, de quaquer natureza, deve ter uma fonte. No entanto, em qualquer caso, a 

energia criada por estas perturbações tendem a mover-se no sentido de afastar-se da fonte. 

Numa atmosfera estavelmente estratificada, ondas de gravidade possuem tal comportamento, 

transportando energia para longe da fonte.  

Neste sentido, um dos conceitos mais importantes relativo à teoria de ondas é a 

velocidade de grupo. Tal conceito está relacionado à velocidade com que um “pacote de ondas”, 

composto por um conjunto de ondas com diferentes parâmetros, transporta energia e 

informação ao longo do espaço, como mostra a Figura 11.  

No caso das ondas de gravidade na atmosfera, a energia associada à estas ondas que se 

propaga através das camadas. Portanto, a velocidade e a direção do transporte de energia é 

determinado pela velocidade de grupo. 
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Figura 11 – Representação espacial de um “pacote de ondas” com diferentes parâmetros. 

 

FONTE: Adaptado de Chen (1974). 

 

Uma expressão para a velocidade de grupo, que é a velocidade com que a perturbação 

é observada e, consequentemente, a velocidade com que a energia se propaga, pode ser 

deduzida de forma análoga ao cálculo da velocidade de fase. Assim, as componentes das 

velocidade de grupo nas direções horizontal e vertical são, respectivamente: 

 

𝑢𝑔(𝑥) =
𝜕𝜔

𝜕𝑘
      (3.8) 

 

𝑢𝑔(𝑧) =
𝜕𝜔

𝜕𝑚
      (3.9) 

 

 

Este resultado aplica-se geralmente em pacotes arbitrários de ondas, de qualquer 

natureza, desde que o comprimento de onda do grupo, 𝜆𝑔 =
2𝜋

𝛿𝑘
, seja maior do que o 

comprimento de onda da componente dominante, 𝜆 =
2𝜋

𝑘
. 

O período da onda, 𝜏, é o tempo necessário para que as partículas de fluido realizem 

uma oscilação. Se a onda está em movimento, então o período da onda é o tempo necessário 

para que duas cristas sucessivas passem por um observador estacionário. A frequência angular 

da onda, 𝜔, é 2 vezes o número de oscilações da onda por unidade de tempo: 

 

𝜔 =
2𝜋

𝜏
     (3.10) 
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 Para ondas com períodos menores que algumas horas, como é caso das ondas de 

gravidade, os efeitos da rotação da Terra podem ser desprezados (HOLTON, 2004). Além disso, 

para um pacote de ondas pode-se identificar uma variedade de frequências. Logo, para fazer a 

separação dessas frequências, as transformadas de Fourier se apresentam como uma importante 

ferramenta, em particular a Transformada Rápida de Fourier (FFT) que converte uma função 

do domínio do tempo para o domínio da frequência. Com isso, conhecendo a frequência 

fundamental da perturbação, é possível calcular o período da perturbação e classificá-la, 

segundo as informações contidas no Quadro 1.  

 

3.3 Teoria linear das ondas de gravidade 

As ondas de gravidade podem ser descritas através da teoria da perturbação de primeira 

ordem. Para tanto, se faz necessário que sejam feitas duas considerações: em primeiro lugar, as 

ondas devem ser de pequena amplitude, e em segundo, a velocidade do fluido deve ser muito 

menor que a velocidade de fase da onda, estas ondas crescem em amplitude à medida que se 

propagam verticalmente. Tal efeito ocorre devido ao decréscimo exponencial da densidade 

atmosférica com a altura. Neste regime, a teoria linear das ondas deixa de ser válida e termos 

não lineares devem ser considerados no conjunto de equações para que se possa ter uma 

descrição completa deste movimento (WRASSE, 2005). 

A teoria linear de ondas de gravidade permite descrever um campo perturbado de 

parâmetros atmosféricos quaisquer tais como temperatura, velocidade do vento, pressão ou 

densidade, a partir de um estado fixo (não perturbado) e uma pequena componente referente à 

perturbação. Neste caso, é exigido que a componente perturbada seja muito menor do que a 

intensidade do estado não perturbado. Um campo de temperatura, por exemplo, expresso por 

𝑇(𝑧) pode ser descrito como se segue: 

 

𝑇(𝑧) =  �̅� + 𝑇′      (3.11) 

 

em que, �̅� é o campo médio ou de referência e 𝑇′ é a perturbação em relação a �̅�.  

Considerando que 𝑇′ é muito menor do que �̅�, as equações que descrevem a evolução 

espaço-temporal do sistema, podem ser linearizadas, isto é, os termos quadráticos e de ordem 

superior dos campos perturbados podem ser desprezados. Se a atmosfera sofre pequenas 

perturbações ou flutuações, a interação com o meio resultará em movimentos ondulatórios. 
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No que se refere ao estudo da propagação de ondas de gravidade na baixa e média 

atmosfera, o estudo das propriedades destas ondas é voltado para o comportamento dos perfis 

de vento ou de temperatura. Sendo assim, para qualquer destes campos se faz necessário definir 

o campo médio que, em geral, trata-se de uma média mensal ou a utilização de um modelo 

semi-empírico. 

 

3.4 Modos de propagação das ondas de gravidade na atmosfera 

De acordo com suas características, as ondas de gravidade podem ser classificadas como 

propagantes ou evanescentes. As ondas propagantes são caracterizadas por propagarem-se tanto 

na horizontal quanto na vertical, enquanto que a principal característica das ondas evanescentes 

é que estas ondas não se propagam verticalmente, apenas horizontalmente (PAULINO, 2012).  

Existem distintas regiões do espectro, 𝜔(𝑘), onde as ondas de gravidade ocorrem. A 

região de altas frequências (𝜔 > 𝜔𝑎) é dominada pelas ondas acústicas e a região de baixas 

frequências (𝜔 < 𝜔𝑔) é dominada pelas ondas internas de gravidade (𝜔𝑎 é a frequência de corte 

acústico e 𝜔𝑔 = 𝑁 é a frequência de Brunt-Väisälä). No intervalo destas frequências             

(𝜔𝑔 < 𝜔 < 𝜔𝑎) as ondas são denominadas evanescentes, não existindo a propagação vertical 

das ondas, como mostra a Figura 12 (WRASSE, 2005). 

 

Figura 12 – Curvas de relações de dispersão para as ondas de gravidade, evanescentes e acústicas. 

 

FONTE: Beer (1974). 
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 Ondas de gravidade não são puramente longitudinais porque a gravidade produziu uma 

componente do movimento que é transversal à direção de propagação. Considerada a principal 

causa das flutuações de mesoescala em toda a atmosfera, elas ocorrem em escalas muito 

menores do que o raio da Terra (~ 6400 𝑘𝑚) e com períodos menores do que um dia, variando 

de minutos até algumas horas (BEISSNER, 1997). 

 

3.5 Ondas de gravidade na baixa atmosfera 

A maioria das ondas de gravidade que se propagam na atmosfera se movem na diagonal 

para cima ou para baixo em todo o nosso campo de visão, mas algumas se deslocam 

horizontalmente, deixando assinaturas na atmosfera que podem ser detectadas a partir da 

técnicas diversificadas e aplicadas, especificamente, para cada tipo de perturbação tais como 

imageadores, satélites, ray tracing e balões meteorológicos.  

Uma propriedade importante dessas ondas, que é reforçada ao longo deste trabalho, é a 

sua capacidade para o transporte de energia entre camadas atmosféricas. Ondas de gravidade 

são capazes de transportar energia para longe das fontes que as geram, como acontece com 

algumas ondas de gravidade com a fonte localizada na troposfera e que atingem a alta 

atmosfera, em altitudes da ordem de centenas de quilômetros (ABDU, 2005). Ao atingir a alta 

atmosfera, estas ondas se propagam na ionosfera na forma de Distúrbios Ionosféricos 

Propagantes, os TID’s, que são amplamente discutidos na literatura como, por exemplo, em 

Sobral et al. (2002); Abdu (2005); MacDougal et al. (2011) e Cazuza (2014). 

Tais interações, ou melhor, acoplamentos, estão relacionados a diversos forçantes 

atmosféricos de um lado pela atividade solar e de outro pela dinâmica da própria troposfera, 

devido a sua capacidade de propagar ondas mecânicas nos mais diversos comprimentos de onda 

(BISHOP et al., 2006). Assim, as perturbações, quase periódicas, aqui consideradas e que se 

propagam através da atmosfera, se configuram como a principal fonte de acoplamento entre 

camadas (XIONG et al., 2013; YIGIT e MEDVEDEV, 2014). 

Nessa mesma linha de trabalho, Forbes (2000) verificou o acoplamento troposfera-

termosfera, mostrando que oscilações de marés associadas a este acoplamento são capazes de 

provocar variações de temperatura na faixa de 120 km de altura, enquanto que Bishop et al. 

(2006) discute respostas termosféricas a perturbações do tipo ondas de gravidade associado às 

tempestades com raios geradas na troposfera e na estratosfera.  

Lastovicka (1997); Xiong et al., (2013); Yigit e Medvedev, (2014) também chegaram a 

essa mesma conclusão, ao verificar que as ondas de gravidade geradas na baixa atmosfera, são 
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capazes de perturbar a termosfera, principalmente a ionosfera. Enquanto que Takahashi et al. 

(1999), estudando os efeitos da propagação de ondas de gravidade na estratosfera, verificou que 

estas perturbam o perfil de temperatura nessa região, bem como a circulação geral, confirmando 

mais uma vez os resultados de Hines (1960). 

Nesse contexto, analisando possíveis fenômenos típicos da baixa e da média atmosfera 

relacionados a variações de temperatura, pode-se destacar o Aquecimento Estratosférico Súbito 

(Sudden Stratosphere Warming – SSW) que é um fenômeno transiente e de larga escala que 

ocorre na estratosfera e é capaz de causar variações significativas na mesosfera e na termosfera 

(XIONG et al., 2013). 

Estudos mostram que o fenômeno SSW pode provocar alterações na dinâmica e 

morfologia da ionosfera tais como o aumento na temperatura de íons (GONCHARENKO E 

ZHANG, 2008), no Conteúdo Total de Elétrons (Total Electron Content – TEC) e no perfil da 

densidade eletrônica (CHAU et al., 2010; LIN et al., 2012; LIU et al., 2011). 

Na Figura 13 pode-se observar variações na densidade eletrônica da ionosfera, 

representadas pelas flutuações na frequência crítica foF2, da camada F2, ao mesmo tempo em 

que se observa flutuações na temperatura da alta atmosfera, entre 80 e 100 km, parte destacada 

da figura, no período de 01 a 15 de janeiro de 2009. É possível perceber, ainda, que as flutuações 

em foF2, correspondem a flutuações na densidade eletrônica da região F enquanto que as 

perturbações na temperatura se observa na mesosfera e baixa termosfera. 
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Figura 13 – O primeiro quadro mostra a média do vento zonal medido por radar. O segundo e o 

terceiro quadros mostram a frequência crítica na camada F2 e a altura virtual de F2. As temperaturas 

médias zonais na altura de 88 km são mostradas no quarto painel. 

 

 

FONTE: Adaptado de Xiong et al., (2013) 

 

Por outro lado não se observa assinaturas semelhantes em outros parâmetros 

ionosféricos apresentados na Figura 13, ou seja, não temos perturbações em hmF2, que é a 

altura do pico da região F e que se encontra a uma altura da ordem de 200 – 230 km. Pode ser 

que tal situação se explique pelo fato de que as ondas de gravidade tenham sido dissipadas 

abaixo do pico da F. Note-se ainda que o evento se concentra em torno de 70°N, ou seja, não 

se trata de um evento global. Com isso, pode-se descartar a hipótese da presença de outras ondas 

de grande escala, presentes no evento. 

 

3.6 A frequência de Brunt-Väisälä 

A propagação de ondas muitas vezes alteram os movimentos da atmosfera, assim como 

os diferentes componentes de onda se combinam para criar um pacote de ondas ou distúbios 

propagantes, caracterizados por variações nos perfis de velocidade do vento, temperatura e 

pressão (BEISSNER, 1997). Considerando, especificamente, a propagação de ondas de 
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gravidade na estratosfera, os perfis em que são mais comuns a identificação da morfologia 

destas ondas são da velocidade do vento e da temperatura. 

Para melhor discutir a formação das ondas de gravidade deve-se considerar, uma 

atmosfera estável na qual uma parcela de ar que, se deslocando verticalmente para cima ou para 

baixo, adiabaticamente, possa sofrer uma mudança de temperatura, em relação ao ar em torno, 

a medida que irá se tornar mais fria ou mais quente. Assim, sob ação da gravidade, poderá 

retornar a sua posição inicial, causando oscilações sobre este ponto. A frequência máxima de 

oscilações verticais que a atmosfera pode sofrer é a frequência de Brunt-Väisälä, 𝑁, dada por 

(BEISSNER, 1997; TSUDA et al., 2000; WRASSE, 2005): 

 

𝑁2 = 
𝑔

𝑇
(
𝑑𝑇

𝑑𝑧
+

𝑔

𝑐𝑝
)    (3.12) 

 

em que, 𝑐𝑝 representa o calor específico a pressão constante e a relação 
𝑔

𝑐𝑝
= −6,5 𝐾/𝑘𝑚, 

para uma atmosfera úmida. Esta relação representa a taxa de decaimento adiabático da 

temperatura da atmosfera.  

A frequência de Brunt-Väisälä é a frequência de ressonância interna da atmosfera, 

obtida matematicamente a partir do equilíbrio entre a gravidade e o empuxo sobre uma parcela 

de ar. A estabilidade da atmosfera está representada por valores positivos de 𝑁2. Se 𝑁2 é 

negativo, a camada é estaticamente instável, não ocorrendo oscilações. 

Assim, quando a frequência de oscilação da onda mecânica, 𝜔, é igual a frequência de 

Brunt-Väisälä, 𝑁, ou seja, 𝜔 = 𝑁 a região é chamada de nível de reflexão. Por outro lado, para 

a região em que 𝑁2 > 0 as partículas se movimentam em torno de suas posições de equilíbrio 

e as oscilações são do tipo estáveis e para uma região em que 𝑁2 < 0 os deslocamentos das 

partículas aumentam indefinidamente e as oscilações são do tipo instáveis (KAFLE, 2009). 

Normalmente, 𝑁 ~ 0,02 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (𝜏 ~ 6 minutos na mesosfera), mas valores entre                   

0,01 − 0,03 𝑟𝑎𝑑/𝑠 podem ser observados abaixo dos 100 km, uma vez que N depende 

sensivelmente da temperatura 𝑇(𝑧), como se observa na equação (3.12). Essa propriedade da 

frequência de Brunt-Väisälä, 𝑁, a torna uma propriedade fundamental na identificação das 

ondas de gravidade atmosféricas, tornando-a o principal parâmetro de identificação e 

caracterização das ondas aqui estudadas. 
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4 MATERIAL E PROCEDIMENTOS 

Neste trabalho, uma parte dos resultados foram obtidos por sondagens realizadas através 

de balões meteorológicos lançados pelo CLBI, com foco no perfil da temperatura e coletados 

no transcurso do ano de 2000, considerando que o ano em questão contempla um período 

próximo a um máximo solar e concentra outras pesquisas relevantes ao grupo de pesquisa no 

qual este trabalho encontra-se inserido. Uma das vantagens deste modo de coleta está associado 

à precisão para medir a temperatura vertical desde a troposfera até a estratosfera.  

Neste capítulo será descrito como foram realizadas as sondagens e os procedimentos 

utilizados no tratamento dos dados para se alcançar os resultados da pesquisa tais como o 

cálculo do período, os parâmetros das perturbações e as densidades de energia potencial e total 

associadas às ondas de gravidade. 

 

4.1 A Estação Meteorológica do CLBI 

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno está localizado na cidade de Parnamirim 

(5,8°S, 35,5°O), região metropolitana de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. O CLBI foi 

fundado em 12 de outubro de 1965 e se tornou a primeira base de lançamento de foguetes da 

América Latina. O primeiro lançamento desta base ocorreu em 15 de dezembro de 1965, era 

um foguete de sondagem tipo Nike Apache de fabricação americana. 

Na Figura 14 pode-se observar a localização do Estado do Rio Grande do Norte no mapa 

do território brasileiro, a região metropolitana de Natal, com a cidade de Parnamirim ao sul, e 

a imagem aérea do CLBI, às margens do Oceano Atlântico. A denominação “Barreira do 

Inferno” surgiu dos pescadores locais que, ao retornar de suas pescarias ao entardecer, se 

deparavam com as falésias da praia refletindo a luz solar com coloração alaranjada, como se 

fossem chamas em um paredão. 

 

 

 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Centro_de_Lan%C3%A7amento_da_Barreira_do_Inferno&params=5_55_29,6940_S_35_9_47,2392_W_
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Figura 14 – Localização do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, onde está em operação a 

estação meteorológica e foram realizados os lançamentos dos balões.  

 

   

 

FONTE: <http://www.clbi.cta.br/internet/index.php/historico> Acesso em: 20 out 2016.   

 

Além das atividades de lançamento e rastreio de foguetes, o CLBI possui uma Estação 

Meteorológica cujas atividades começaram a partir de 1967 e vem sendo utilizada para rastrear 

sondas meteorológicas automaticamente, na frequência de 1680 MHz, obtendo dados de 

pressão, temperatura, umidade relativa do ar e orientação e velocidade dos ventos, da superfície 

até a altura aproximada de 30 km. Os dados obtidos são utilizados, entre outras coisas, para 

serem enviados para os centros meteorológicos do Serviço de Proteção ao Voo (SRPV) da 

Diretoria de Rotas Aéreas do Ministério da Aeronáutica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clbi.cta.br/internet/index.php/historico
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Figura 15 – Instrumentos de superfície da estação meteorológica do CLBI. (A) Estação com sensores 

de temperatura, pressão e umidade relativa; (B) Pluviômetro; (C) Barômetros. 

 

     

 

 

 

 

O trabalho de coleta de parâmetros atmosféricos diários realizado na estação do CLBI é 

feito através de instrumentos localizados na superfície tais como barômetros e termômetros, 

como mostram as Figuras 15 (A), 15 (B) e 15 (C), e com a utilização de balões meteorológicos 

que são lançados rotineiramente em dois horários, sendo um lançamento diurno às 12 horas 

(UT) e outro noturno às 24 horas (UT), podendo sofrer alterações em uma janela de uma hora, 

a contar destes horários, devido a problemas técnicos ou condições meteorológicas. Além disso, 

procedimentos de manutenção preventiva ou possíveis defeitos nos equipamentos podem 

provocar períodos sem lançamentos e, consequentemente, sem coleta de dados. 

 

(A) (B) 

(C) 
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Instantes anteriores ao lançamento é realizado o levantamento acerca das condições 

meteorológicas com dados da própria estação do CLBI e de outras estações para que haja uma 

maior precisão nas informações. Além disso, são realizados os procedimentos de localização e 

sincronização do balão, utilizando satélites GPS. 

O balão leva consigo uma carga útil formada por uma sonda tipo Vaisala, como mostra 

a Figura 16 (A), composta por um localizador GPS (1), sensores de temperatura (2), umidade 

relativa (3), pressão atmosférica e velocidade do vento (4), bem como por uma antena de 

transmissão UHF (5). Assim, os dados coletados são transmitidos para a estação em terra, em 

tempo real, via telemetria. A Figura 16 (B) mostra, ainda, o sincronizador que é responsável 

pela localização a partir da utilização de satélites GPS (OLIVEIRA et al., 2016). 

 

Figura 16 – (A) Sonda tipo Vaisala contendo sensores de temperatura, pressão, umidade relativa e 

velocidade do vento; (B) Sincronizador com a sonda acoplada realizando o processo de localização. 

 

   

 

 

FONTE: Adaptado de Oliveira et al. (2016). 

 

Em geral, para o enchimento de balões meteorológicos ou estratosféricos, se utiliza gás 

hélio ou hidrogênio. Neste caso, o gás utilizado é o hidrogênio, que é produzido na própria 

Estação utilizando um gerador de hidrogênio. 

Além disso, existe todo um protocolo de segurança que envolve, entre outras coisas, um 

reforço na fiação para evitar faíscas, a utilização de um manômetro para controle da pressão 

durante o enchimento do balão e uma cabine de proteção para evitar possíveis danos em uma 

eventual explosão. Na Figura 17 (A) pode-se observar o gerador de gás hidrogênio e na Figura 

17 (B) o manômetro. 

(A) (B) 
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Figura 17 – (A) Gerador de gás hidrogênio que é utilizado no enchimento dos balões; (B) Manômetro 

utilizado no controle da pressão interna do balão; (C) Balão em processo de enchimento; (D) Balão em 

ascenção logo após o lançamento. 

 

   

 

 

    

 

Os balões utilizados nos lançamentos são produzidos pela empresa Kaymont 

Consolidated Industries, são feitos de nylon e possuem 350 gramas. No momento do 

lançamento o diâmetro dos balões supera os 2 metros e a expectativa é de que esta medida seja 

triplicada antes de estourar. Apesar de possuir um para quedas, que suaviza a queda, o balão 

não é reutilizável. Nas Figuras 17 (C) e 17 (D) podem-se observar o balão em processo de 

enchimento e nos instantes iniciais de voo, respectivamente. 

 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
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4.2 O perfil de temperatura a partir dos dados de balão 

Os dados das sondagens são disponibilizados em arquivos com extensão txt. Neles estão 

descritas, em um cabeçalho, as informações referentes ao número de identificação da sondagem 

(ID), ao número de série da sonda e aos parâmetros de superfície no momento do lançamento 

tais como o horário, em UT, coordenadas do lançamento, temperatura, pressão, humidade 

relativa do ar e velocidade e direção do vento. Em seguida, em colunas, tem-se os dados 

coletados durante a sondagem do balão, como mostra a Figura 18. 

 

Figura 18 – Dados brutos de balão com informações referentes ao dia 23/05/2000.  

 

FONTE: Acervo do CLBI. 

 

As informações mostradas na Figura 18 são referentes à sondagem realizada no dia 

23/05/2000. Nesta figura, foram destacadas as terceira e quarta colunas que mostram os dados 

referentes a altura e a temperatura, respectivamente, e que representam as informações que 

permitem a construção do perfil de temperatura, mostrado na Figura 19.  

Observando as informações do cabeçalho, tem-se que o lançamento ocorreu às 12:15 

horas (UT), a temperatura na superfície era de 28,3 °C, a pressão 1011,2 hPa e a umidade 

relativa do ar 75%. Além disso, pode-se inferir a partir dos dados da altura em cada instante, 
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contidos na primeira e terceira colunas, respectivamente, que durante o movimento ascensional 

do balão, este se deslocou com velocidade constante igual a 21 km/h, denotando, como já era 

de se esperar, um equilíbrio de forças entre o empuxo e a gravidade. 

 

Figura 19 – Perfil de temperatura com dados de balão referentes a sondagem realizada no dia 

23/05/2000, sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), em torno das 12 horas (UT). 
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Por outro lado, na maioria dos casos referentes aos perfis de temperatura construídos 

com dados das sondagens realizadas pelos balões, não foram observadas perturbações 

estratosféricas semelhantes ao caso mostrado na Figura 19, referente à sondagem do dia 

23/05/2000. Como mostrado na Figura 19, pode-se observar, ainda, que a tropopausa está 

localizada, entre 15 – 18 km de altitude, aproximadamente, e a base da estratosfera encontra-se 

perturbada, a partir de 18 km até a altura em que o balão realizou a sondagem. 

Neste trabalho, são estudadas as ondas de gravidade na estratosfera a partir de 

perturbações no perfil de temperatura. Para representar o campo médio de temperatura é 

utilizado o modelo MSIS-90, como discutido nos trabalhos de Bishop et al. (2006) e Oliveira 

et al. (2016). A Figura 20 mostra que o perfil de temperatura construído com os dados do 

modelo representa, com boa aproximação, a média das temperaturas medidas pelo balão na 

estratosfera. 

 

Troposfera 

Tropopausa 

Perturbação estratosférica 
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Figura 20 – Perfis de temperatura construídos com os dados dos balões lançados pelo CLBI, durante o 

mês de maio de 2000, em comparação com o perfil de temperatura construído com dados do modelo 

MSIS-90 para o dia 19/05/2000 sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O). 
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Os casos foram classificados como dias perturbados, quando se observou a presença de 

uma perturbação com característica quase periódica, ou dias calmos, quando não se observou a 

presença de uma perturbação com tal característica. Na Figura 21 pode-se observar a sondagem 

realizada no dia 06/01/2000, neste caso, por exemplo, não foi observada uma perturbação na 

estratosfera, ou seja, neste estudo foi considerado um dia calmo. 
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Figura 21 – Perfil de temperatura com dados de balão referentes a sondagem realizada no dia 

06/01/2000, sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), em torno das 12 horas (UT). 

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

A
lt
it
u

d
e

 (
k
m

)

Temperatura (K)

 Balão

 

 

 Na caracterização de uma perturbação observada no perfil de temperatura se faz 

necessário que se tenha um perfil de referência, em relação ao qual a perturbação deve ser 

caracterizada. No estudo dos casos aqui analisados, o perfil básico de temperatura utilizado foi 

construído com os dados do modelo empírico MSIS-90. 

 

4.3 O modelo semi empírico MSIS-90 

Os modelos empíricos MSIS (Mass Spectrometer Incoherent Scatter), em suas variadas 

versões, tem por finalidade simular dados de densidade atmosférica, de constituintes e 

temperatura desde a superfície até a alta atmosfera, passando por todas as camadas. Possuem 

como base para a coleta de informações satélites, estações de superfície e sondagens por 

foguetes e balões, com medidas in situ (HEDIN, 1991).  

Deste modo, para se determinar, com boa aproximação, o comportamento da 

temperatura em condições não perturbadas, pode-se utilizar os dados do modelo semi empírico 

MSIS-90. Este mesmo procedimento foi utilizado por Bishop et al. (2006) para o estudo de 

perturbações na tropopausa em comparação com medidas de rádio ocultações, realizadas por 

satélites GPS, como mostra a Figura 22. A escolha de tal modelo deve-se ao fato de que ele 

reproduz, com alto grau de precisão, as características térmicas da atmosfera sobre determinada 

região em estudo. 

Troposfera 

Tropopausa 

Estratosfera 
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Figura 22 – Perfil de temperatura obtido por observação de rádio ocultação (satélite GPS), linha 

sólida, em comparação com o perfil de temperatura obtido do MSIS-90, linha tracejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de Bishop et al.  (2006). 

 

Procedimento semelhante ao realizado por Bishop et al. (2006), utilizando dados do 

MSIS-90, e por Wrasse et al. (2007), utilizando as médias mensais da temperatura, para 

determinar a temperatura básica e, consequentemente, estudar as assinaturas deixadas no perfil 

de temperatura da estratosfera pelas perturbações, foi aplicado nesta pesquisa. A partir da 

identificação dos dias perturbados, com as medidas realizadas pelo balão meteorológico, foi 

realizada a comparação entre o perfil de temperatura obtido a partir dos dados do modelo MSIS-

90.  

Este procedimento permitiu a identificação de possíveis assinaturas de ondas de 

gravidade sobre a região estudada. Para tanto, foi determinada a frequência intrínseca das 

perturbações e comparada com a frequência de Brunt-Väisälä, para diferenciá-las das outras 

formas de perturbações existentes na estratosfera. 

Para a determinação do perfil de temperatura com os dados do MSIS-90 deve-se inserir 

informações de entrada tais como data, horário, localização e passo da medida. Em relação ao 

fluxo solar em 10.7 cm, parâmetro relacionado à atividade solar, o modelo considera 

automaticamente a intensidade relativa ao dia e ao horário definidos na tela inicial. 

 

Tropopausa 

 

Temperatura (°C) 
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A Figura 23 mostra a tela inicial do MSIS-90 com as correspondentes informações, para 

a comparação com a sondagem realizada no dia 23/05/2000. Além disso, foram indicadas as 

opções referentes à altura, em quilômetros, e à temperatura, em Kelvin. 

 

Figura 23 – Tela de entrada de informações do MSIS-90 preenchida com os parâmetros referentes ao 

dia 23/05/2000 sobre a cidade de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), às 12 horas (UT). 

 

 

 

 

 

Como já foi descrito anteriormente, foram estudadas sondagens realizadas no ano de 

2000, em um total de 185 casos, em que foram construídos todos os perfis de temperatura. 

Foram selecionados os casos em que foi observada uma perturbação, na região estratosférica, 

cujas características indicavam uma causa com características ondulatórias e comparados com 

os perfis construídos com os dados do modelo. 

Como a identificação dos fenômenos aqui estudados, isto é, temperatura da estratosfera 

equatorial perturbada, está sendo realizada localmente, foram utilizadas as coordenadas da 

cidade de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), a data de cada lançamento e o horário, em torno de 12 

horas (UT), com passo de 1 km, até a altura de 30 km. 
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Os dados de saída do MSIS-90 são apresentados na forma de colunas. Na Figura 24 

pode-se observar as duas colunas contendo os dados de temperatura, simulados pelo modelo, e 

o correspondente perfil, referente ao dia 23/05/2000, sobre a região de Natal/RN. 

 

Figura 24 – Dados de saída do MSIS-90 referentes ao dia 23/05/2000 e o correspondente perfil de 

temperatura sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O). 
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Após a construção do perfil de temperatura com os dados de balão fica aparente a 

presença da assinatura de uma perturbação. Contudo, neste trabalho, o interesse está focado em 

um perfil definido pela diferença entre os dados do balão e os dados do modelo, o perfil da 

flutuação da temperatura. A partir do qual poderão ser determinados os parâmetros 

característicos da perturbação tais como comprimento de onda vertical (𝜆𝑧), frequência (𝜔) e 

período (𝜏). 

 

4.4 O perfil da flutuação da temperatura 

A partir da comparação entre os perfis de temperatura construídos com os dados 

coletados durante a sondagem realizada no dia 23/05/2000 e os dados do modelo é possível 

observar uma perturbação estratosférica na altura compreendida entre 18 – 25 km, 

aproximadamente, como mostra a Figura 25. Nesta sondagem, o balão foi lançado às 12:15 

horas (UT) e seu voo durou 71,9 min. Ele atingiu a altitude de 25,6 km, quando estourou, tendo, 

durante o percurso, viajado através da troposfera, tropopausa e parte da estratosfera. 
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Figura 25 – Comparação dos perfis verticais de temperatura a partir de dados do balão (linha sólida) e 

dados do modelo MSIS-90 (linha tracejada) referentes ao dia 23/05/2000 às 12:15 (UT) sobre a região 

de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O). 
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FONTE: Adaptado de Oliveira et al. (2016). 

 

A perturbação no perfil de temperatura da estratosfera discutida na trabalho de Oliveira 

et al., (2016) foi também identificada, no mesmo horário, pelas medidas realizadas pelo balão 

lançado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) da estação de Natal/RN, através 

do projeto SHADOZ/NASA, que mostrou também o comportamento do perfil do ozônio 

estratosférico, como mostra a Figura 26 (A). 
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Figura 26 – (A) Perfis de temperatura e ozônio a partir de dados de balão do SHADOZ/NASA para o 

dia 23/05/2000, às 12:56 horas (UT), lançado da estação de Natal/RN (5,4°S, 35,4°O); (B) 

Comparação dos perfis verticais de temperatura a partir de dados do balão do SHADOZ/NASA e 

dados do modelo MSIS-90, para a mesma localidade referentes ao dia 23/05/2000, às 12:56 horas. 
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FONTE: < http://croc.gsfc.nasa.gov/shadoz/> Acesso em: 18 nov 2016. 

 

Como mostrado na Figura 26 (B) é possível constatar que as características da 

perturbação identificada a partir dos dados medidos pelo balão do SHADOZ/NASA quando 

(A) 

(B) 

http://croc.gsfc.nasa.gov/shadoz/
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comparadas com a perturbação identificada a partir dos dados do balão lançado pelo CLBI 

apresentam semelhanças suficientes para afirmar que se trata da mesma causa. Entre estas 

semelhanças pode-se destacar os limites de altitude da tropopausa compreendida entre 16,0 – 

17,4 km e a localização da perturbação na estratosfera, compreendida entre 18,0 – 24,0 km. 

O perfil de temperatura atmosférico, 𝑇(𝑧), pode ser definido como sendo formado por 

uma temperatura básica, 𝑇(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ , e uma componente perturbada, 𝑇′(𝑧). Portanto, a flutuação da 

temperatura pode ser calculada pela diferença entre as medidas realizadas pelo balão e os dados 

do modelo, como mostra a Figura 27 para a sondagem do dia 23/05/2000. Procedimento 

semelhante para a determinação da temperatura básica foi discutido em Bishop et al. (2006), 

utilizando os dados do MSIS-90, e Wrasse et al. (2007), utilizando as médias das temperaturas. 

 

Figura 27 – Perfil da flutuação da temperatura medida pelo balão em relação aos dados do MSIS 90 

referente ao dia 23/05/2000, sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), às 12 horas (UT).
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FONTE: Oliveira et al. (2016). 

 

Ainda na Figura 27 é possível identificar uma flutuação na temperatura estratosférica, 

alcançando valores superiores a 8 K. Além disso, parâmetros da onda tais como comprimento 

de onda vertical (𝜆𝑧) e período (𝜏) podem ser determinados a partir da flutuação da 

temperatura, sendo que no caso do período se faz necessário determinar a frequência da 



71 

 

perturbação (𝜔). Neste caso, os valores encontrados são da ordem 2 km e 9 min, 

respectivamente, condizentes com os parâmetros de uma onda de gravidade nesta região. Além 

disso, por se tratar de um fenômeno ascendente fica evidente que a fonte da perturbação é 

troposférica. 

 

4.5 A Transformada rápida de Fourier (FFT) 

Os dados que representam o efeito líquido sobre o campo de temperaturas, observados 

no perfil da flutuação da temperatura e que apresentam características de quase periodicidade, 

podem ser tratados por técnicas de análise de Fourier, mais precisamente a Transformada 

Rápida de Fourier (FFT). Com isso, é possível determinar o espectro de frequências das 

perturbações e compará-las com as frequências de Brunt-Väisälä, diferenciando-as de outras 

formas de perturbações encontradas na estratosfera tais como marés atmosféricas e ondas 

planetárias. 

A FFT é uma maneira simples e particular de tratar determinado resultado, reajustando 

termos de uma soma discreta da Transformada de Fourier padrão. Tal procedimento parte do 

conceito principal da análise de Fourier que, de forma abstrata, consiste em estabelecer que 

qualquer forma de onda pode ser escrita como uma soma discreta ou contínua de funções senos 

e cossenos, de outro ponto de vista, pode ser tratada como uma soma de funções exponenciais 

complexas. A FFT reduz drasticamente o número de operações e, consequentemente, aumenta 

a velocidade da realização do processo. Como exemplo para a função descontínua e periódica 

no tempo, a forma da onda pode ser escrita a partir da Equação (4.1). Enquanto que a 

Transformada é definida pela Equação (4.2). 

 

𝑓(𝑇) =  ∑ 𝐹(𝜔)𝑒𝑗𝜔2𝜋𝑓0𝑇∞
𝑘= −∞     (4.1) 

𝐹(𝜔) =
1

𝐴0
∫ 𝑓(𝑇)𝑒−𝑗2𝜔𝜋𝑓0𝑇 𝑑𝑇    (4.2) 

 

em que, 𝑓(𝑡) é uma função de onda no domínio original, aqui o domínio original é a 

temperatura, e 𝐹(𝜔) representa o espectro no domínio da frequência angular, medida em rad/s. 

O processamento de sinais é capaz de realizar a FFT de funções contínuas ou discretas, sendo 

assim, para um sinal oscilatório qualquer, com variação de amplitude e frequência, o software 
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realiza a soma das ondas e o resultado é algo parecido com uma onda quadrada (BRIGHAM, 

1988). 

Neste trabalho, para o cálculo da FFT foi utilizado o programa Origin na versão 8.5. 

Assim, quando aplicada sobre os dados do perfil da flutuação da temperatura, na região da 

estratosfera onde o perfil encontra-se perturbado, é possível determinar a frequência padrão de 

oscilação da perturbação (𝜔). Na Figura 28 pode-se observar a frequência fundamental da onda 

e as frequências secundárias, por se tratar de um pacote de ondas.  

 

Figura 28 – FFT aplicada ao perfil de flutuação da temperatura referente à sondagem do dia 

23/05/2000 sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O) utilizando o Programa Origin versão 8.5. 

 

 

Assim, foi possível calcular o período da onda, utilizando a Equação (3.10), cujo valor 

encontrado foi 9,5 minutos, aproximadamente. Este procedimento permite diferenciar as ondas 

de gravidades de outros tipos de perturbações, tendo em vista que o período é um importante 

parâmetro de classificação de ondas atmosféricas como descrito por Hines (1960) e Tsuda et 

al. (2000), que mostram que as ondas de gravidade possuem períodos superiores a 5 minutos, 

podendo chegar a horas.   

 

4.6 Densidade de energia associada às ondas de gravidade 

Para Tsuda et al. (2000) a velocidade do vento e flutuações no perfil de temperatura da 

estratosfera são causadas principalmente por ondas de gravidade com escalas verticais que vão 
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desde algumas centenas de metros a vários quilômetros e os períodos dessas ondas vão desde 

os períodos de Brunt-Väisälä, acima de 5 min na estratosfera, até algumas horas.  

Além disso, flutuações de mesoescala nestes perfis aparecem como superposições de 

muitas ondas de gravidade com diferentes escalas temporais e espaciais. Portanto, o 

comportamento das ondas de gravidade é muitas vezes melhor interpretado em termos de um 

espectro como uma função da frequência da onda, 𝜔, e dos números de onda vertical, 𝑚, e 

horizontal, 𝑘.  

VanZand (1982) investigou o espectro de ondas de gravidade na troposfera e média 

atmosfera e encontrou uma universalidade dos espectros, independentemente da época do ano, 

altitude e condições geográficas. Em particular, a variação da frequência e do espectro do 

número de onda horizontal são dados por 𝜔−5 3⁄  e 𝑘−5 3⁄ , respectivamente. 

A partir dos perfis de velocidade do vento e da temperatura, Fritts e VanZandt (1993) 

descreveram que a energia do espectro das perturbações causadas por ondas de gravidade como 

um produto das funções separáveis em 𝜔, 𝑚 e 𝜙: 

 

𝐸(𝜇, 𝜔, 𝜙) = 𝐸0𝐴(𝜇)𝐵(𝜔)Φ(𝜙)    (4.3) 

 

onde, 

𝐴(𝜇) =
𝐴0𝜇3

(1+𝜇𝑠+1)
     (4.4) 

𝐵(𝜔) = 𝐵0𝜔−𝑝     (4.5) 

 

em que, 𝜇 = 𝑚 𝑚∗⁄ , 𝑚∗ é o número de onda característico e 𝜙 é o ângulo azimutal, indicando 

a direção da propagação da onda de gravidade. O parâmetro 𝐸0 representa a energia total das 

ondas de gravidade por unidade de massa, enquanto 𝐴0e 𝐵0 são os parâmetros normalizados 

para o número de onda vertical e para o espectro de frequência, 𝐴(𝜇) e 𝐵(𝜔). A função Φ(𝜙) 

representa a anisotropia na direção de propagação das ondas de gravidade. 

A energia total, por unidade de massa, para medir atividades de ondas de gravidade é 

dada por (TSUDA et al., 2000): 
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𝐸0 =
1

2
[𝑢′2̅̅ ̅̅ + 𝑣′2̅̅ ̅̅ + 𝑤′2̅̅ ̅̅̅ + (

𝑔

𝑁
)

2

(
𝑇′̅̅̅

�̅�
)

2

] = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝   (4.6) 

 

em que, 𝐸𝑘 e 𝐸𝑝 são energia cinética e energia potencial, respectivamente, por unidade de 

massa, ou seja: 

 

𝐸𝑘 =
1

2
(𝑢′2̅̅ ̅̅ + 𝑣′2̅̅ ̅̅ + 𝑤′2̅̅ ̅̅̅)     (4.7) 

𝐸𝑝 =
1

2
[(

𝑔

𝑁
)

2

(
𝑇′̅̅ ̅

�̅�
)

2

]      (4.8) 

 

em que, 𝑣′ e 𝑤′ representam as componentes da velocidade do vento perturbado nas direções 

zonal e vertical, respectivamente; �̅� e 𝑇′são as componentes média e perturbada da temperatura.  

De acordo com a teoria linear das ondas de gravidade, a razão entre a energia cinética e 

potencial (
𝐸𝑘

𝐸𝑝
) é constante e igual 5

3⁄ , e representa o índice espectral 𝑝 da Equação (4.5). 

Portanto, é possível estimar 𝐸0 apenas a partir das observações da temperatura (TSUDA et al., 

2000), e assim, o cálculo da energia potencial depende principalmente da estimativa da 

flutuação da temperatura causada pela propagação de ondas de gravidade pela atmosfera 

(WRASSE et al., 2007). 

Para os casos aqui estudados a determinação dos perfis da densidade de energia 

associada às ondas de gravidade seguiu a sequência de procedimentos descritos ao longo deste 

capítulo. Primeiramente, os perfis da temperatura com os dados experimentais dos balões. 

Utilizando como perfil médio da temperatura os dados do modelo MSIS-90 que representa com 

boa aproximação a média da temperatura para a região equatorial, foram construídos os perfis 

da flutuação da temperatura. Foram detectados os casos em que as assinaturas nos perfis acima 

citados haviam sido deixadas por ondas de gravidade. Com a identificação dos casos foi 

possível determinar o perfil da densidade de energia potencial e estimar o perfil da densidade 

de energia total. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta pesquisa, os dados de temperatura que foram obtidos durante as radiossondagens 

permitiram a construção dos perfis verticais de temperatura. Foram analisados 185 perfis de 

temperatura cujas sondagens foram realizadas em horários fixos, com janelas de, no máximo, 

30 minutos em torno das 12 horas (UT), todas no ano de 2000, sobre a região da cidade de 

Natal/RN (5,8°S; 35,5°O). Destes casos, a determinação de parâmetros tais como frequência 

(𝜔), comprimento de onda vertical (𝜆𝑧), período (𝜏) e densidade de energia potencial (𝐸𝑝) 

permitiu classificar 29 assinaturas deixadas nos perfis de temperatura estratosférico, 

possivelmente, por ondas de gravidade. 

A Tabela 1 mostra o número mensal de sondagens e a quantidade de eventos, para cada 

mês, referentes ao ano de 2000. 

 

Tabela 1 – Número de sondagens realizadas pelo CLBI e casos de perturbações com características de 

ondas de gravidade em 2000. 

Meses/2000 Sondagens Ondas de gravidade 

Jan 29 3 

Fev 13 2 

Mar 0 0 

Abr 0 0 

Mai 13 6 

Jun 12 4 

Jul 15 3 

Ago 16 2 

Set 17 5 

Out 24 3 

Nov 17 0 

Dez 29 1 

Total 185 29 

FONTE: Oliveira et al. (2016). 

 

De acordo com as características típicas das ondas de gravidades, encontradas na 

literatura, as perturbações listadas na terceira coluna da Tabela 1 se referem aos casos que estão 

sendo atribuídos como causados por ondas de gravidade. Tais eventos reforçam a ideia de que 

esta região, com latitude compreendida entre 10°N – 10°S, concentra atividades de ondas de 

gravidade, na média atmosfera. 
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Figura 29 – Comparação entre os casos identificados como ondas de gravidade e o número de 

sondagens mensais realizadas sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O) no ano de 2000. 

 

FONTE: Adaptado de Oliveira et al. (2016). 

 

Quando se analisa o comportamento sazonal das ondas de gravidade sobre a região em 

estudo, percebe-se que o outono e a primavera contemplam o maior percentual de eventos, 

como mostrado na Figura 29. Dentro do período no qual as sondagens foram realizadas, o mês 

de maio foi o que apresentou o maior número de casos, o que está de acordo com o trabalho de 

Allen e Vincent (1995) que mostrou que, na baixa atmosfera, nos meses do outono e primavera 

a atividade de ondas de gravidade é maior em regiões de baixas latitudes. No entanto, estes 

autores não chegaram a determinar os parâmetros associados às ondas que foram detectadas 

nos meses estudados como discutido em Oliveira et al. (2016). 

Entre os parâmetros determinados neste trabalho os períodos das ondas aqui estudadas 

estão compreendidos entre 5,7 – 26,0 minutos, os comprimentos de onda verticais 

compreendidos entre 1,36 – 4,01 km e a frequência, cujos valores são de uma ordem de 

grandeza menores do que a frequência de Brunt-Väisälä, possuem medidas compreendidas 

entre 3,85.10-3 – 1,93.10-2 rad/s, como mostra a Tabela 2, estando todos de acordo com os 

valores descritas na literatura. 
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Tabela 2 – Data, período, comprimento de onda vertical e frequência angular das ondas de gravidade 

detectadas em 2000, com dados das sondagens com balões do CLBI, sobre a região de Natal/RN 

(5,8°S; 35,5°O). 

Data do 

evento 

Período𝝉 

(min) 

Comprimento de onda 

vertical𝝀𝒛 (km) 

Frequência 

angular𝝎(rad/s) 

09/01/2000 26,0  2,10 4,23.10-3 

20/01/2000 26,8  1,71 4,10.10-3 

29/01/2000 23,8  1,36 4,62.10-3 

03/02/2000 17,7  1,79 6,21.10-3 

05/02/2000 6,8  3,21 1,62.10-2 

19/05/2000 28,3  3,25 3,89.10-3 

20/05/2000 10,4  2,62 1,10.10-2 

23/05/2000 9,3  1,90 1,18.10-2 

27/05/2000 6,5  3,35 1,69.10-2 

30/05/2000 19,1  2,03 5,76.10-3 

31/05/2000 12,6  2,94 8,73.10-3 

06/06/2000 8,0  2,12 1,38.10-2 

15/06/2000 10,3  1,63 1,10.10-2 

17/06/2000 10,3  2,47 1,10.10-2 

27/06/2000 28,6  1,71 3,85.10-3 

05/07/2000 5,7  2,47 1,93.10-2 

07/07/2000 13,8  2,19 7,97.10-3 

22/07/2000 21,4  1,88 5,14.10-3 

13/08/2000 21,8  2,32 5,05.10-3 

23/08/2000 23,0  4,01 4,78.10-3 

08/09/2000 8,4  2,12 1,31.10-2 

14/09/2000 17,6  2,38 6,25.10-3 

16/09/2000 7,4  2,10 1,49.10-2 

28/09/2000 20,4  1,69 5,39.10-3 

29/09/2000 6,5  2,94 1,69.10-2 

01/10/2000 10,9  2,65 1,01.10-2 

04/10/2000 10,1  2,93 1,09.10-2 

23/10/2000 14,5  2,10 7,59.10-3 

29/12/2000 15,7  1,74 7,01.10-3 

 

Na Tabela 2 pode-se observar a data, o período, o comprimento de onda vertical e a 

frequência fundamental para cada um dos casos aqui considerados como sendo causados por 

ondas de gravidade, a partir das assinaturas, quase periódicas, deixadas nos perfis de 

temperatura da estratosfera. As medidas das frequências apresentadas na quarta coluna da 

Tabela 2 foram determinadas com a aplicação da FFT sobre os dados do perfil da flutuação da 
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temperatura. Já os períodos das perturbações, mostrados na segunda coluna, foram calculados 

a partir da Equação (3.10).  

A partir do perfil da temperatura, foi possível construir o perfil das frequências de Brunt-

Väisälä, ou seja, descrever o comportamento da frequência natural de vibração da atmosfera. 

Com os perfis de Brunt-Väisälä e da temperatura foi possível, também, determinar a densidades 

de energia potencial e total associadas às ondas de gravidade. Com a quantificação destas 

energias é possível estimar a capacidade que as ondas possuem em dissipar energia na média 

atmosfera, configurando o acoplamento entre a troposfera e a estratosfera. 

 

5.1 Alguns eventos especiais de ondas de gravidade 

Durante esta pesquisa alguns eventos chamaram atenção pela notável periodicidade que 

se observa nos perfis da temperatura e da flutuação da temperatura construídos com os dados 

do balão e do modelo. Entre estes casos, serão discutidos as características e os parâmetros 

referentes aos dias 30/05/2000, 07/07/2000, 22/07/2000 e 23/08/2000. Para tanto, serão 

apresentados os seguintes perfis: 

a) Da temperatura com dados de balão em comparação com os dados do MSIS-90; 

b) Da flutuação da temperatura construídos a partir da diferença entre os dados 

experimentais do balão e os teóricos; 

c) Das densidades de energia potencial e total associadas às ondas de gravidade.  

 

5.1.1 Sondagem realizada no dia 30/05/2000 

A sondagem realizada em 30/05/2000 iniciou-se às 12:20 horas (UT), com o lançamento 

do balão. Os dados de solo indicavam a temperatura de 27,4 °C, umidade relativa de 88% e 

pressão atmosférica de 1007,3 hPa, o tempo total da sondagem foi de 78,3 minutos. A Figura 

30 (A) mostra o perfil da temperatura com os dados do balão e do modelo. Nesta Figura, pode-

se observar que o balão atingiu uma altura máxima de 26,0 km, aproximadamente. 
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Figura 30 – (A) Perfil vertical da temperatura construído com dados do balão e os dados do modelo 

referentes a sondagem realizada no dia 30/05/2000 sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), 

ocorrida às 12:20 horas (UT); (B) Perfil da flutuação da temperatura para a mesma região e o mesmo 

horário. 
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Na Figura 30 (A) pode-se observar que os dados fornecidos pelo modelo para a 

troposfera possuem boa aproximação quando comparados os dados, in situ, medidos pelo balão. 

Contudo, para a tropopausa, os dados do balão mostram que a temperatura mínima é da ordem 

de 190 K (– 83°C) e os dados do modelo fornece uma temperatura da ordem de 200 K (– 73°C), 

uma diferença da ordem de 10 K.  

Em relação aos limites de altitude da tropopausa, tanto os dados do balão quanto os 

dados do modelo mostram, para o dia e horário considerados, que esta encontra-se localizada 

entre 15 – 18 km. Já na região da estratosfera o modelo também apresenta uma boa aproximação 

para o gradiente da temperatura, mas não mostra a perturbação no perfil de temperatura. 

A Figura 30 (B) mostra o comportamento do perfil da flutuação da temperatura. Pode-

se observar que a assinatura deixada pela onda no perfil de temperatura localiza-se entre a altura 

aproximada de 18 km e a altura de 25 km, limite da coleta de dados do balão. O comprimento 

de onda vertical da perturbação que deixou a assinatura detectada é da ordem de 2 km. 

No caso do dia 30/05/2000 a medida calculada para a frequência foi de 5,76.10-3 rad/s, 

como mostrado na Tabela 2, medida inferior à frequência de Brunt-Väisälä (𝑁) para a mesma 

região,(𝜔 < 𝑁), como mostram as informações contidas na Figura 31 (A). A partir da medida 
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da frequência fundamental da perturbação e utilizando a Equação (3.10), foi possível determinar 

que o período da perturbação foi de 19,0 minutos, aproximadamente. 

 

Figura 31 – (A) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä; (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao 

quadrado; (C) Perfil da densidade de energia potencial; (D) Perfil da densidade de energia total. 
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A Figura 31 (C) mostra o perfil da densidade da energia potencial (𝐸𝑝) associada a onda 

de gravidade. A relação inversa entre a densidade de energia e o quadrado da frequência Brunt-

Väisälä torna-se evidente nos máximos de 𝐸𝑝, correspondentes aos mínimos de 𝑁2, como pode 

ser observado na comparação entre as Figuras 31 (B) e 31 (C). 

Na Figura 31 (C) pode-se observar que a quantidade de energia potencial, por unidade 

de massa, variou entre 1,5 J/kg – 6,5 J/kg. A Figura 31 (D) mostra que o potencial de dissipação 

de energia, por unidade de massa, neste caso foi da ordem de 4,0 J/kg – 18,0 J/kg.  

 

5.1.2 Sondagem realizada no dia 07/07/2000 

A sondagem realizada no dia 07/07/2000 iniciou-se às 12:35 horas (UT) com o 

lançamento do balão. Os dados de solo indicavam que a temperatura no momento do 
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lançamento era de 23,4 °C, a umidade relativa de 92% e a pressão era igual a 1010,0 hPa. O 

voo durou 70,8 minutos e o balão atingiu a altura de 24 km, aproximadamente. Na Figura 32 

(A) pode-se observar que a tropopausa estava compreendida entre 15 – 18 km e os dados do 

balão mostram que a perturbação foi detectada entre 18 – 24 km. 

Na Figura 32 (B), que mostra o comportamento da flutuação da temperatura, onde pode-

se observar que o comprimento de onda vertical da perturbação é da ordem de 2,19 km.  

 

Figura 32 – (A) Perfil vertical da temperatura construído com dados do balão e os dados do modelo 

referentes a sondagem realizada no dia 07/07/2000 sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), 

ocorrida às 12:35 horas (UT); (B) Perfil da flutuação da temperatura para a mesma região e o mesmo 

horário. 
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Na Figura 33 (A) mostra o perfil vertical da frequência de Brunt-Väisälä, considerando 

o horário e a região onde foi realizada a sondagem. Pode-se observar que, acima de 18 km, 

região da perturbação, todos os valores são da ordem de 10-2 rad/s, uma ordem grandeza acima 

da frequência da perturbação calculada a partir da FFT e cujo valor é 7,97.10-3 rad/s, como 

mostrado na Tabela 2. 

A Figura 33 (C) mostra o perfil da densidade da energia potencial associada a onda de 

gravidade que, quando comparado com o perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado, 

como mostra a Figura 33 (B), pode-se observar que o decrescimento de 𝑁2 entre as alturas de 
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23,5 km e 21,5 km está relacionado ao crescimento de 𝐸𝑝, nas mesmas alturas, comportamento 

esperado devido a relação inversa entre estes parâmetros. 

Na Figura 33 (C) pode-se observar que a quantidade de energia potencial, por unidade 

de massa, associada a esta perturbação variou entre 0,5 J/kg – 2,5 J/kg. A Figura 33 (D) mostra 

que o potencial de dissipação de energia total, por unidade de massa, desta perturbação na média 

atmosfera variou entre 1,0 J/kg – 7,0 J/kg. 

 

Figura 33 – (A) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä; (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao 

quadrado; (C) Perfil da densidade de energia potencial; (D) Perfil da densidade de energia total. 
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A Figura 34 mostra o campo de velocidades do vento e o campo de temperaturas na 

altura de 100 hPa ( 16 km), na tropopausa, construídos com dados do programa Opengrads 

simulados para o dia 07/07/2000, às 12 horas (UT), entre as latitudes de 10°O – 60°O e 

longitudes 21°S – 15°N.  

Nesta figura, Pode-se observar uma perturbação no campo de temperaturas passando 

nas proximidades do Equador geográfico, com latitudes e longitudes em torno do setor Sul- 

Americano, onde está localizada cidade de Natal/RN. Esta perturbação tem um comprimento 



83 

 
de onda horizontal estimado da ordem de 1000 km e coincide com dia e horário da perturbação 

estratosférica detectada pelo balão e que possui parâmetros condizentes com as características 

das ondas de gravidade.  

 

Figura 34 – Campo de velocidades do vento e da temperatura na altura de 100 hPa construído com 

modelo de simulação numérica Opengrads referente ao dia 07/07/2000, às 12 horas (UT), entre as 

latitudes de 10°O – 60°O e longitudes 21°S – 15°N. 

 

 

Certamente, apenas uma simulação não permite concluir quanto a evolução espaço-

temporal das ondas aqui discutidas. Por outro lado sugere que, eventualmente, simulações 

mostrando camadas variadas da atmosfera (em altura) e a presença de temperaturas anômalas 

nas regiões onde aqui estima-se que a energia das ondas de gravidade é depositada – em 

altitudes compreendidas entre 25 e 30 km – seria, no futuro, uma ferramenta para estudos dessas 

ondas. Por outro lado, vale lembrar que o programa Opengrads não foi particularmente 

desenvolvido para simular efeitos de ondas de gravidade na estratosfera.     

 

5.1.3 Sondagem realizada no dia 22/07/2000 

A sondagem realizada no dia 22/07/2000 iniciou-se às 12:20 horas (UT). As medidas 

de solo indicavam que a temperatura no momento do lançamento era de 25,9 °C, a umidade 

relativa de 83% e a pressão era de 1008,5 hPa. O voo durou 73,9 minutos e o balão atingiu a 

altura de 26,0 km, aproximadamente. Na Figura 35 (A) pode-se observar que a tropopausa 

estava compreendida entre 15 – 17 km. 
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Na Figura 35 (B), que mostra o perfil da flutuação da temperatura, pode-se observar que 

o comprimento de onda vertical da perturbação é da ordem de 1,88 km. Aplicando a FFT nos 

dados da flutuação da temperatura, entre 17 – 25 km, foi obtida a frequência fundamental da 

onda, cujo valor encontrado foi 5,14.10-3 rad/s. Assim, o período calculado foi da ordem de 

21,4 minutos. 

 

Figura 35 – (A) Perfil vertical da temperatura construído com dados do balão e os dados do modelo 

referentes a sondagem realizada no dia 22/07/2000 sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), às 

12:20 horas (UT); (B) Perfil da flutuação da temperatura para a mesma região e o mesmo horário. 
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Na Figura 36 (A), que mostra o perfil vertical da frequência de Brunt-Väisälä, pode-se 

observar que, acima de 16,0 km, todos os valores são da ordem de 10-2 rad/s, uma ordem 

grandeza acima da frequência da onda, calculada a partir da FFT e cujo valor é 5,14.10-3 rad/s. 

A Figura 36 (C) mostra o perfil da densidade da energia potencial associada a onda que, 

quando comparado com o perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado, como mostra a 

Figura 36 (B), pode-se observar a relação inversa entre os picos de 𝑁2 em comparação com os 

picos de 𝐸𝑝, nas altitudes correspondentes a 17,0 km, 19,0 km, 21,0 km, 23,0 km e 24,5 km, 

aproximadamente, onde os valores de 𝑁2 são máximos e os valores de 𝐸𝑝 são mínimos. 
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Figura 36 – (A) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä; (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao 

quadrado; (C) Perfil da densidade de energia potencial; (D) Perfil da densidade de energia total. 
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Na Figura 36 (C) pode-se observar que a quantidade de energia potencial, por unidade 

de massa, associada a esta perturbação variou entre 0,5 J/kg – 3,0 J/kg. A Figura 36 (D) mostra 

que o potencial de dissipação de energia total, por unidade de massa, desta perturbação na média 

atmosfera variou entre 2,0 J/kg – 8,0 J/kg. 

 

5.1.4 Sondagem realizada no dia 23/08/2000 

A sondagem realizada no dia 23/08/2000 teve início às 12:05 horas (UT). Os dados de 

solo indicavam que a temperatura no momento do lançamento era de 28,2 °C, a umidade 

relativa de 69,0% e a pressão era igual a 1010,6 hPa. O voo durou 71,4 minutos e o balão atingiu 

a altura de 23,5 km. Na Figura 37 (A) pode-se observar que a tropopausa estava compreendida 

entre 16,0 – 17,5 km e os dados do balão mostram que a perturbação foi detectada na região 

compreendida entre 17,5 – 24,0 km. 
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Figura 37 – (A) Perfil vertical da temperatura construído com dados do balão e os dados do modelo 

referentes a sondagem realizada no dia 23/08/2000 sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), às 

12:05 horas (UT); (B) Perfil da flutuação da temperatura para a mesma região e o mesmo horário. 
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Na Figura 37 (B) pode-se observar que o comprimento de onda vertical da perturbação 

é da ordem de 4,0 km. Aplicando a FFT nos dados da flutuação da temperatura, na região onde 

está localizada a perturbação, foi obtida a frequência fundamental da onda, cujo valor 

encontrado foi 4,78.10-3 rad/s. Assim, o período calculado foi da ordem de 23,0 minutos. 

Na Figura 38 (A) pode-se observar que, acima de 16,0 km, região da perturbação, todos 

os valores são da ordem de 10-2 rad/s, ou seja, uma ordem grandeza acima da frequência da 

perturbação calculada a partir da FFT e cujo valor é 4,78.10-3 rad/s. 
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Figura 38 – (A) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä; (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao 

quadrado; (C) Perfil da densidade de energia potencial; (D) Perfil da densidade de energia total. 
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Na Figura 38 (C) pode-se observar que a quantidade de energia potencial, por unidade 

de massa, associada a esta perturbação, possui valores que variaram entre 1,0 J/kg – 6,5 J/kg. 

A Figura 38 (D) mostra que o potencial de dissipação de energia total, por unidade de massa, 

desta perturbação na média atmosfera variou entre 3,0 J/kg – 18,0 J/kg. Na Figura 38 (D) pode-

se observar o perfil da densidade de energia total associada a onda e que, nesse caso, o potencial 

de energia a ser dissipada na média atmosfera tem um pico de 18 J/kg na altura aproximada de 

23 km. 
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6 CONCLUSÕES 

Apesar de todo trabalho desenvolvido nesta pesquisa, é necessária uma investigação 

mais profunda e detalhada para estreitar mais ainda as possibilidades e indicar com mais 

precisão as características das ondas de gravidade que se propagam na média atmosfera na 

região equatorial e identificar os possíveis geradores desses eventos.  

Trabalhos utilizando conjuntamente técnicas variadas tais como dados de balões, rádio 

ocultação por GPS e simulações numéricas podem trazer significativos resultados em um estudo 

futuro. Por enquanto, é importante destacar que as medidas realizadas por balões se apresentam 

como uma ferramenta útil para uma descrição precisa do comportamento de ondas de gravidade 

observadas na média atmosfera. 

O principal objetivo desta tese foi estudar as assinaturas no perfil de temperatura da 

estratosfera sobre a região da cidade de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O) com dados de balões 

meteorológicos lançados do CLBI em torno das 12 horas (UT), no transcurso do ano de 2000.  

Para tanto, foi utilizada como temperatura de referência os dados do modelo semi empírico 

MSIS-90 considerando o mesmo horário e localização dos lançamentos dos balões sendo 

possível, com isso, determinar os parâmetros das perturbações quase periódicas e concluir que, 

em alguns casos, se tratava de ondas de gravidade com fonte na troposfera.  

A utilização de balões meteorológicos como coleta de dados é pouco utilizada por 

pesquisadores da área de Aeronomia e, além disso, o problema aqui estudado se tornou mais 

interessante ainda pelo fato da quantidade de trabalhos sobre ondas de gravidade ter maior 

ênfase na alta atmosfera e, principalmente, em altas latitudes. 

O estudo aqui apresentado, da flutuação da temperatura na estratosfera, utilizando dados 

coletados pelos balões meteorológicos e sua comparação com os dados do modelo MSIS-90, 

torna possível a determinação de parâmetros associados às perturbações atmosféricas típicas 

das ondas de gravidade. Parâmetros tais como frequência angular (𝜔), período (𝜏) e 

comprimento de onda vertical (𝜆𝑧) foram determinados em 29 casos nos quais observou-se 

perturbações características de ondas de gravidade. Esses casos fazem parte de um total de 185 

sondagens diurnas. 

Nos casos aqui apresentados os períodos das ondas de gravidade apresentaram valores 

compreendidos entre 5,7 – 26,0 minutos e os comprimentos de onda verticais apresentaram 

valores compreendidos entre 1,36 – 4,01 km. 
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A Transformada Rápida de Fourier (FFT) foi utilizada para o cálculo da frequência 

angular fundamental para cada um dos 29 casos. Tal ferramenta, quando aplicada no intervalo 

de altitudes da estratosfera, onde foi identificada a perturbação, se mostrou muito eficiente na 

determinação da frequência fundamental da perturbação, cujos valores aqui encontrados foram 

da ordem de 10-3 – 10-2 rad/s. Com isso, foi possível comparar com as frequências de Brunt-

Väisälä e constatar que as frequências das perturbações eram menores do que as frequências 

naturais de vibração da atmosfera, sendo este mais um indício de que as assinaturas 

identificadas no perfil de temperatura estratosférico foram deixadas pela passagem de ondas de 

gravidade. 

Para esses eventos foi rodado o modelo MSIS-90 para a região da cidade de Natal/RN 

e verificou-se que ele reproduz, com boa aproximação, o perfil troposférico e estratosférico, em 

condições não perturbadas. Contudo, em relação à temperatura e à altitude da tropopausa, se 

observou, em média, diferenças aproximadas da ordem de 8 K e 2 km, respectivamente.  

A partir do cálculo da variância da temperatura foi possível determinar a densidade de 

energia potencial associada às ondas de gravidade na estratosfera. Nos casos aqui estudados, 

verificou-se que a densidade da energia potencial foi da ordem de 0,5 – 8,0 J/kg. Além disso, 

utilizando resultados da teoria linear das ondas de gravidade foi possível estimar a quantidade 

de energia total, por unidade de massa, associada a cada perturbação e os valores encontrados 

foram da ordem de 1,4 – 22,0 J/kg, sendo possível se ter uma ideia do potencial que 

perturbações desse tipo possuem em depositar energia na média atmosfera.  

Desse modo, verificou-se que utilizando técnicas relativamente simples, como 

sondagens com balões meteorológicos, foi possível obter resultados consistentes, como os 

existentes na literatura em relação à propagação de ondas de gravidade na estratosfera, bem 

como estimar seus parâmetros físicos e a taxa de energia, por unidade de massa, associada a 

esse tipo de perturbação.  

Do ponto de vista das aplicações tecnológicas vale a pena ressaltar que o CLBI lança 

frequentemente, com os mais variados fins, foguetes que viajam a maior parte do tempo na 

troposfera e estratosfera, os chamados Foguetes de Teste Básicos (FTB). Como relatado por 

técnicos responsáveis pelo controle de trajetória dos foguetes, esses veículos, eventualmente, 

apresentam comportamentos tais como alterações súbitas de trajetória e apogeu limitado à 

região das perturbações que poderiam ser melhor explicados supondo que a presença de 

estruturas tipo ondas de gravidade, na estratosfera, podem de alguma forma influenciar tais 

comportamentos anômalos. Uma possibilidade seria a variação da densidade atmosférica na 

região onde está localizada a perturbação. 
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Contudo, questões como a climatologia das ondas de gravidade estratosféricas, para a 

região aqui estudada, ainda está em aberto. Bem como, as influências do clima troposférico e 

do clima espacial sobre a morfologia dessas perturbações estão sendo temas de estudos e 

encontram-se aguardando novos resultados. 

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Os resultados aqui obtidos representam interessantes avanços no estudo da propagação 

de ondas de gravidade na média atmosfera sobre o setor Sul-Americano de latitudes com a 

utilização de balões meteorológicos na coleta de dados. Porém, a maior limitação de estudos 

nesta região é falta de dados observacionais que possibilitem identificar de forma mais clara 

quais são as possíveis fontes de ondas de gravidade aqui estudadas. Desta forma, acredita-se 

que seria importante um estudo mais aprofundado e com a utilização de outros conjuntos de 

informações para mapear de forma mais eficaz as possíveis causas deste tipo de onda, geradas 

na região equatorial. 

Nesta tese foi discutido o potencial que ondas de gravidade, com fontes troposféricas, 

possuem em depositar energia na média atmosfera, configurando um sistema de acoplamento 

entre a troposfera e a estratosfera. Assim, propõe-se que seja realizado um estudo que seja 

voltado para quais seriam as influências deste tipo de acoplamento em fatores meteorológicos 

na baixa atmosfera e ainda ajudar a melhorar os programas de modelagens dos sistemas 

atmosféricos, tendo em vista que em muitos casos essas trocas de energia não são consideradas, 

afastando os resultados simulados das situações reais. 

Como reforçado ao longo do texto, as ondas de gravidade se configuram como um 

importante mecanismo de acoplamento entre camadas tanto na baixa e média quanto na alta 

atmosfera. Neste sentido, sugere-se um estudo voltado para o acoplamento entre a baixa e a alta 

atmosfera, a partir dos dados disponibilizados pelo CLBI, que se configura como um acervo da 

ordem de 30 anos de dados de sondagens com balões, buscando identificar assinaturas de ondas 

de gravidade na ionosfera, onde estas se propagam na forma de distúrbios ionosféricos 

propagantes (TID’s), com a utilização conjunta de radares ionosféricos, imageadores e dados 

de balões. 

Um tema que não foi tratado neste trabalho foi a presença de ondas de gravidade durante 

o lançamento de foguetes. Esses casos seriam particularmente interessantes para esses estudos 

uma vez que durante a fase de preparação para o lançamento do foguete ocorrem diversos 

lançamentos de balões e a presença de ondas de gravidade poderia ser melhor estudada do ponto 
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de vista científico, além do que seus efeitos sobre a atitude do veículo, se existirem, poderiam 

ser identificados. 

Finalmente, como mostrado na Figura 20, os dados de balão quando comparados com 

os dados do MSIS-90 apresentam significativas diferenças na região da tropopausa tais como 

altitude, temperatura e perturbações. Portanto, seria de grande valia um estudo sistematizado 

visando propor melhorias desse modelo para a tropopausa equatorial.  
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