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RESUMO 

Ondas de gravidade podem ser definidas como perturbações ondulatórias, quase periódicas, 

que se propagam horizontalmente e verticalmente na atmosfera. Os mecanismos de geração 

de ondas de gravidade em regiões próximas ao equador magnético são pouco conhecidos 

tornando mais difícil o estudo de suas características a estruturas principalmente na 

Estratosfera. O principal objetivo dessa tese foi a investigação da sazonalidade dessas 

perturbações e as fontes de geração dessas ondas em nossa região. Esses estudos tem como 

base a assinatura de ondas de gravidade em dados do perfil de temperatura, obtidos a partir de 

radiossondas instaladas em balões meteorológicos lançados, do Centro de Lançamentos da 

Barreira do Inferno (CLBI), localizado em Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), completamos os dados 

obtidos através do site http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html, o qual fornece dados 

de sondagens realisadas tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O dados 

experimentais foram comparado com os dados teóricos gerados a partir do modelo semi-

empírico MSIS que não leva em consideração a presença dessas ondas na atmosfera, obtendo 

assim as amplitudes e comprimentos de ondas verticais das flutuações da temperatura, a partir 

do que foi possível determinar as frequência e compará-las com a frequência de corte para 

essas perturbações, ou seja, a frequência de Brunt-Väisälä, o período de estudo foi de cinco 

anos (2009 - 2013), durante esse intervalo de tempo foram realizadas 1493 sondagens diurnas, 

o que permitiu classificar 281 perturbações com períodos compreendidos entre 4 – 20 min, ou 

seja, compatíveis com ondas de gravidade, foi possível também obter o perfil da densidade de 

energia potencial. Os resultados obtidos mostram que em torno de 61% dessas perturbações 

foram observadas entre os meses de Janeiro à Junho. Buscou-se através das imagens do 

satélite Meteosat 9, verificar a presença, ou não, fenômenos meteorológicos que pudessem ser 

associados como um possível mecanismo de geração destas ondas, dentre esses, os fenômenos 

convectivos como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Além disso, um programa 

numérico foi desenvolvido para simular a quantidade de energia a ser depositada na 

Troposfera com o objetivo de simular a propagação dessas ondas, sendo verificado que a 

quantidade de energia depositada na Troposfera por uma ZCIT seria capaz de gerar 

perturbações como aquelas que verificamos nos dados de radissondagem. 

 

Palavras–chave: Ondas de Gravidade; Radiossondas; Zona de Convergência Intertropical. 
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ABSTRACT 

Gravity waves can be defined as undulating, almost periodic perturbations that propagate 

horizontally and vertically in the atmosphere. The mechanisms of gravity wave generation in 

regions near to the magnetic equator are little known, making it difficult to study their 

characteristics to structures mainly in the stratosphere. The main objective of this work was to 

investigate the seasonality of these disturbances and the sources of generation of these waves 

in our region. These studies are based on the signature of gravity waves in temperature profile 

data obtained from radiosonders installed in meteorological balloons launched from the 

Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI), located in Natal/RN (5,8° S; 35.5° 

W), we completed the data obtained through the website 

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html, which provides survey data from both the 

northern hemisphere and the southern hemisphere. The experimental data were compared 

with the theoretical data generated from the semi-empirical model MSIS that does not take 

into account the presence of these waves in the atmosphere, thus obtaining the amplitudes and 

vertical wavelengths of the temperature fluctuations, from what was possible to determine the 

frequencies and to compare them with the cutoff frequency for these disorders, that is, the 

Brunt-Väisälä frequency, the study period was five years (2009 - 2013), during that time 

interval 1435 daytime probes were performed , which allowed to classify 281 perturbations 

with periods between 4 - 20 min, that is, compatible with gravity waves, it was also possible 

to obtain the profile of the potential energy density. The results obtained show that around 

61% of these disorders were observed between January and June. It was searched through the 

images of Meteosat 9 satellite, to verify the presence or not of meteorological phenomena that 

could be associated as a possible mechanism of generation of these waves, among them 

convective phenomena such as the Zone of Intertropical Convergence (ITCZ). In addition, a 

numerical program was developed to simulate the amount of energy to be deposited in the 

troposphere in order to simulate the propagation of these waves, being verified that the 

amount of energy deposited in the troposphere by an ITCZ would be able to generate 

perturbations like those that we check the radiosonders data. 

 

Keywords: Gravity waves; Radiosonders; Zone of Intertropical Convergence (ITCZ). 
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1 - Introdução 

Costuma-se definir a atmosfera como sendo uma envolvente gasosa que circunda um 

corpo celeste de qualquer planeta (KATO 1977). No caso da atmosfera terrestre, costuma-se 

assumir que é horizontalmente estratificada de modo que pode-se classificar essas camada de 

acordo com alguma característica física ou química que nela sobressaia. Assim, a baixa 

atmosfera terrestre, denominada Troposfera se caracteriza, entre outras coisas, por ser a região 

onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos importantes do ponto de vista humano, 

como por exemplo, chuva, ventos, tempestades, formação de nuvens, entre outros. Essa região 

se estende desde a superfície até a altitude aproximada de 10 a 15 km dependendo da latitude 

e época do ano. No caso especifico da região equatorial esse valor é em torno de 15 km. 

 Logo acima da Troposfera, está localizada a Estratosfera, região que se caracteriza por 

ser pouco sujeita a perturbações e cujo perfil de temperatura seria afetado principalmente pela 

presença da camada de ozônio. Isso a torna um meio particularmente sensível a alterações no 

campo de temperaturas por fontes externas. Tais perturbações notadamente as associadas às 

ondas de gravidade apresentam assinaturas típicas na forma de oscilações quase periódicas 

com comprimento de onda vertical da ordem de alguns quilômetros e amplitudes em torno de 

10 K como veremos ao longo deste trabalho. Acima, em uma faixa de altura já inacessível as 

sondagens por balões encontra-se a Mesosfera, região esta por se caracterizar, do ponto de 

vista de clima como o limite da atmosfera terrestre. E é a região meteórica, ou seja, a camada 

onde objetos massivos que atingem o planeta, passam a ser destruídos pelo contato com os 

gases ali existentes. Acima se tem a Termosfera que engloba a alta Mesosfera e a Ionosfera.  

Por se tratar de um fluido, a atmosfera apresenta, entre outras características, a 

propriedade de propagar ondas tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. Daí redunda 

algumas características importantes, a primeira é que a atmosfera é transparente as radiações 

eletromagnéticas em torno do visível levando, por exemplo, a existência do efeito estufa, 

enquanto que a possibilidade de propagação de ondas mecânicas em um espectro muito amplo 

permite a propagação dos mais variados tipos de ondas que vão desde as sonoras até ondas de 

marés atmosféricas, ondas planetárias e ondas de gravidade, que se propagam tanto 

horizontalmente quanto verticalmente e nesse caso viajando desde a baixa até a alta atmosfera 

(HINES, 1960; NAPPO, 2013).   

Nesse contexto, exemplificando a relevância dessas ondas para a climatologia 

planetária, Beissner (1997) destaca que as marés atmosféricas, as ondas planetárias e as ondas 



2 

 

de gravidade se configuram como os principais tipos de perturbações atmosféricas, capazes de 

interferir em fatores meteorológicos na Troposfera e em fenômenos de acoplamento entre 

diversas camadas, notadamente Troposfera-Estratosfera e Estratosfera-Termosfera.  

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) onde se dissipam liberando energia.  O termo onda de 

gravidade foi usado inicialmente em referencia a ondas geradas no oceano sendo ai tratadas 

como ondas de gravidade internas e ondas de gravidade externa ou simplesmente ondas de 

gravidade. No caso atmosférico, esse termo 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, essas ondas podem propagar-se até a alta atmosfera 

(HINES, 1960; TAKAHASHI et al., 1999; TSUDA et al., 2000). 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). 

Assim, o estudo destas ondas recebe crescente atenção devido ao seu importante papel 

no transporte de momentum e energia através da atmosfera, desde a Troposfera até a 

Termosfera, sendo, portanto, um mecanismo de acoplamento entre camadas. Forbes et al. 

(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 à tempestades com raios geradas na 

Troposfera e Estratosfera. Lastovicka (1997) também chega a essa mesma conclusão, ao 

verificar que as ondas de gravidade geradas na baixa atmosfera, são 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 

campo de temperatura nessa região, confirmando mais uma vez os resultados de Hines (1960). 

 A inclusão da teoria sobre ondas de gravidade no campo da meteorologia iniciou uma 

“avalanche” de interesses nas aplicações desta para a física da atmosfera, de tal forma que 
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hoje em dia, é reconhecido que ondas de gravidade são partes essenciais da dinâmica da 

atmosfera em todas as escalas meteorológicas (NAPPO, 1992). 

Ainda tratando das fontes, Chimonas e Nappo (1987) examinaram as interações entre 

ondas de gravidade e trovoadas verificando que tais eventos são capazes de gerar essas ondas. 

Estudos realizados por Lilly e Kennedy (1973), Clark e Peltier (1977), e Smith (1985) 

examinaram a geração de ondas de gravidade por montanhas e fortes ventos (jet stream). Por 

outro lado, essas ondas são as principais causas de flutuações de mesoescala em parâmetros 

característicos da atmosfera neutra, como em perfis de temperatura e de velocidade do vento. 

De acordo ainda com importantes trabalhos tais como os de Hines (1960), Forbes et al. 

(1997), Medeiros (2004), Wrasse (2004) Kafle (2009), sugerem que a maioria das ondas de 

gravidade ocorrem nos níveis mais baixos da atmosfera (Troposfera e Estratosfera), o que nos 

leva a supor que as principais fontes de geração destas ondas encontram-se na região da 

Troposfera, sendo que a literatura destaca as convecções troposféricas (GARDNER, 1995; 

FRITTS; ALEXANDER, 2003), fatores meteorológicos (TAYLOR et al., 1988; NAPPO, 

2013; FRITTS; ALEXANDER, 2003), forçantes orográficos (GARDNER, 1995; HICKEY, 

2011) como fortes candidatos a geração desse tipo de perturbação.   

O tratamento fenomenológico das ondas atmosféricas exige abordagens experimentais 

e teóricas, o primeiro se baseia em medidas com radiossondas, imageadores e radares, além de 

instrumentação meteorológica convencional como barômetros digitais enquanto que a 

abordagem teórica faz uso das equações clássicas dos gases e uso de simulações 

computacionais.  

No presente trabalho, discutem-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 assinaturas de 

perturbações em perfis de temperatura  gerados a patir de medidas de radiosondas instaladas 

em balões meteorológicos. O periodo escolhido para esse estudo foi 2009 à 2013. Tal período 

se caracteriza por ser um período continuo dentro do qual era possível obter dados de diversas 

naturezas e fontes o que possibilitou fazer-se aqui uma discussão sobre a zona de 

convergência intertropical (ZCIT) como uma possível fonte geradora dessas ondas na região 

de Natal/RN. Mais uma vez, a escolha de Natal está relacionada a uma hipotese existente na 

literatura de que a interface oceano continente seria capaz de gerar ondas de gravidade. 

Hipótese esta que não se verificou durante o presente estudo e uma suposição para tal 

é a existencia de um relevo muito pobre no litoral potiguar. Por outro lado, vale salientar que 
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Oliveira et al. (2016) discutiu sobre as assinaturas de ondas de gravidade durante o ano 2000 

em perfis de temperatura visando detectar efeitos das tempestades magnéticas na geração 

dessas ondas sem encontrar evidencias da ação desse tipo de fontes para as ondas aqui 

detectadas. Tal estudo possibilitou que se fizesse um trabalho voltados a fontes 

meteorológicas e geográficas. Além disso, apesar de não ser este o foco desse trabalho, se 

pesquisou a presença de ondas de gravidade no interior, em dieção ao continente sendo 

verificado sua presença em regiões bem distantes do litoral o que reforçaria a hipótese de 

frentes de nuvens convergêntes, mas por falta de dados simultaneos envolvendo diversas 

estações, tal estudo esta apresentado nas conclusões como sugestão para futuros estudos. 

Da consulta a literatura verifica-se que 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 onde a quantidade de pesquisa voltada para esse tema é menor 

ainda. 

1.1- Hipótese(s) 

Com relação às ondas de gravidade, diferentes fontes tendem a dominar em diferentes 

latitudes (KAFLE, 2009). Ondas de gravidade em baixa latitude em geral são provocadas por 

tempestade convectivas, por causa da grande quantidade de energia envolvida nesses 

fenômenos. Ondas de gravidade de latitudes médias são na sua maioria produzidas por jatos 

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

norte, por seu relevo ser mais relevante e, portanto, mais montanhas do que o hemisfério sul 

(KAFLE, 2009). 

Entretanto, na maioria das vezes as fontes de uma onda de gravidade são 

desconhecidas, assim como discutido por Macdogall et al (2011) sobre as ocorrências de 

distúrbios ionosféricos propagantes de média escala (MSTIDs) no setor brasileiro, no qual 

eles relatam que nenhuma das fontes conhecidas se encaixava bem para os MSTIDs 

observados e que uma possível fonte não confirmada seria a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). Para obter mais evidências de uma ligação entre a ZCIT e ondas de 

gravidade é preciso uma repetição das medições e um estudo, como o aqui realizado, da 

quantidade de energia que deve ser depositada na atmosfera, em níveis acima da superfície de 

modo a gerar perturbações capazes de atingir a Estratosfera. 
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Além disso, na região equatorial, Forbes et al. (1997), utilizando dados de satélite, 

verificou que existe uma relação entre a atividade de ondas de gravidade e fortes convecções 

atmosféricas. Assim, a coleta e o tratamento de dados climáticos da Troposfera, 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). 

1.2 - Objetivos Gerais 
 

O objeto de estudo desta tese de doutorado é verificar a assinatura de ondas de 

gravidade na Estratosfera a partir de observações no perfil de temperatura com dados obtidos 

por balões meteorológicos lançados pelo Centro de Lançamento da Barreira do Inferno – 

CLBI, durante cinco anos de dados desde 2009 à 2013, totalizando 1493 sondagens bem 

como verificar a quantidade de energia que deveria ser depositada na atmosfera a uma altura 

da ordem de 12 km para se gerar perturbações como as observadas. 

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

parte, em regiões de altas latitudes. Além disso, muitos destes estudos são voltados para a alta 

atmosfera, ou seja, regiões acima de 50 km. Portanto, a principal contribuição deste trabalho é 

o estudo destas ondas na baixa atmosfera, na região equatorial da América do Sul, assim 

como a investigação de suas possíveis fontes e o acoplamento entre as camadas. Utilizaremos 

dados de sondagem de balões meteorológicos lançados pelo CLBI e imagens do espectro 

infravermelho térmico e no visível, obtidas pelo satélite Meteosat 9, obtidas através do Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climático (CPTEC) 

1.3 - Objetivos Específicos 

Buscando atingir o objetivo geral, esta tese possui como objetivos específicos: 

 Descrever como se dá o processo de medidas realizado pelos balões 

meteorológicos lançados pelo CLBI; 

 Caracterizar ondas de gravidade (comprimento de onda vertical e período) a 

partir da assinatura deixada em perfis de temperatura na Estratosfera equatorial 

com dados obtidos por balões meteorológicos; 
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 Calcular a energia potencial associada às ondas de gravidade a partir da 

variância da temperatura em relação aos dados obtidos pelo modelo MSIS; 

 Relacionar os casos estudados com fenômenos meteorológicos e possíveis 

fontes. 

 Apresentar um subprograma dentro um programa em desenvolvimento no 

Grupo de Pesquisa em Geofísica Espacial do DGEF, voltado a energia capaz 

de produzir ondas de gravidade como as verificadas experimentalmente 

Em nosso trabalho se investigou assinaturas de ondas de gravidade na alta Troposfera 

e baixa Estratosfera, isto é, de aproximadamente 15 km até 28 km. Pretendemos também 

estudar o acoplamento entre essas camadas, e, para isso, utilizaremos em nossa pesquisa os 

dados de balão meteorológico e dados do MSIS para alimentar um modelo desenvolvido por 

Paula (2018), a fim de se estudar quais fontes teriam energia suficiente.  
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2 - Fundamentação 

 

A atmosfera terrestre é um ambiente muito rico em fenômenos físicos e químicos, e em 

particular a região entendida como alta atmosfera apresenta importantes fenômenos que 

podem até afetar a propagação de sinais de rádio frequência, em diversos comprimentos de 

onda, tanto na superfície quanto em satélites. Os fenômenos de que estamos falando são 

aqueles capazes de afetar a densidade eletrônica da Termosfera e com isso provocar as 

flutuações na fase ou na amplitude desses sinais. Dessa forma, o estudo da atmosfera 

notadamente a partir da Estratosfera é de grande importância, uma vez que perturbações que 

ocorram a partir dessa faixa de altitude podem se propagar até a Termosfera contribuindo para 

a ocorrência de flutuações na densidade eletrônica desse meio.  

Para melhor visualização da complexidade apresentada pela atmosfera terrestre, e as 

interconexões entre as diversas camadas, a Figura 1 apresenta a nomenclatura usada na 

descrição das regiões atmosféricas classificadas por faixa de altura. 

 

Figura 1 - Nomenclatura das camadas atmosféricas. Fonte: Adaptado de HARGREAVES 1992. 

Note-se que a região de ionização inicia a partir de 60 km, portanto ainda dentro da 

Mesosfera e se estende dentro da Termosfera até altitude da ordem de 1000 km. Observamos 

ainda que, apesar de contínua, existem partículas acima dessa faixa de altitude. O gráfico 

mostra a Termosfera se estendendo até 3000 km, a neutralidade entre constuintes 

positivamente e negativamente carregados é quebrada acima de 1000 km, não permitindo a 
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classificação dessa faixa como sendo Ionosfera. A literatura costuma classificar esse intervalo 

de altura como sendo a Protonosfera (PARKER, 1988). 

Em nosso trabalho estamos interessados no comportamento da variação da temperatura 

da atmosfera com a altitude e as flutuações que podem ocorrer sobre o comportamento 

padrão, por isso vamos detalhar um pouco mais o gradiente de temperatura atmosférico e a 

nomenclatura associada a tais gradientes. 

2.1 - Classificações da Atmosfera Terrestre Quanto ao Perfil de 

Temperatura 

A atmosfera terrestre, como vimos na Figura 1, é horizontalmente estratificada, tal 

estratificação fica muito mais evidente quando observa-se verticalmente o perfil de 

temperatura, ou seja, a curva Temperatura em função da altura. Nos primeiros 16 km, como 

mostra a Figura 2, a temperatura cai linearmente com a altitude. Essa região é a Troposfera, 

que é a porção mais inferior da atmosfera seguida pela Tropopausa, que é uma região de 

transição entre as camadas. Sempre vamos encontrar uma região de transição representada 

pela faixa de “preparação” para a inversão do gradiente de temperatura. 

Após a Tropopausa segue a Estratosfera onde o gradiente de temperatura se inverte 

seguida pela Estratopausa, acima de 50 km tem a Mesosfera, onde o gradiente de temperatura 

se inverte novamente atingindo o valor mínimo de temperatura da atmosfera (130K - 200K), 

na Mesopausa (~ 85 km de altitude). Acima da Mesopausa está a Termosfera onde o gradiente 

de temperatura é positivo, atingindo temperaturas superiores a 1000K, na Figura 2 podemos 

ver o gráfico da temperatura em função da altitude. 

Esse comportamento aparentemente “inesperado” da temperatura pode ser explicado 

da seguinte forma. 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).  
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Figura 2 - Temperatura em função da altitude para Natal RN, 09:00 UT, 03/04/2010, obtido através do MSIS. 

Fonte (próprio autor). 

A curva mostrada na Figura 2 representa o comportamento teórico da temperatura, sobre 

Natal, RN, construído a partir do modelo MSIS-90 (Master of Science in Information 

Systems). O MSIS é um modelo semi-empirico global, desenvolvido a partir da década de 80, 

e incorpora também parâmetros típicos da atmosfera sobre nossa região.  

O MSIS é o modelo usado neste trabalho para comparação entre os valores de 

temperatura obtidos através de sondagens atmosféricas por balões meteorológicos e o que 

representa o comportamento local da atmosfera padrão. 

2.1.1 - Troposfera 

As variações climáticas acontecem na Troposfera. Em nossa região, essa camada se 

estende até aproximadamente 16 km do solo, e, por outro lado, nas regiões polares ela atinge 

perto de 10 km (ARANHA, 2006), esse fato ocorre, pois a fonte de calor nessa região da 

atmosfera é o calor do solo, em consequência da absorção da radiação solar. Essa região se 

caracteriza, entre outras coisas, pelo decréscimo da temperatura com a altitude, com gradiente 

térmico médio de 6 a 7 °C/km, para valores de temperatura na superfície, da ordem de 290K 

(17ºC), e com o valor médio de 192 K no topo (SILVA JÚNIOR et al, 2018). 
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A diminuição na temperatura troposférica ocorre devido à expansão adiabática da 

atmosfera quando aquecida pelo calor oriundo do solo. 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 

fenômenos que são estudados na meteorologia, pois a Troposfera age como uma fonte 

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

2.1.2 - Estratosfera 

Camada atmosférica acima da Tropopausa, nela a temperatura aumenta com a altitude, 

atingindo cerca de 270 K (-3°C), seus limites inferiores e superiores próximos à região de 

estudo são, respectivamente, ~18 e 50 km.  Após a Tropopausa a temperatura aumenta até o 

limite superior da Estratosfera devido à existência uma intensa concentração de ozônio que 

absorve a radiação ultravioleta (UV) oriunda do Sol. A absorção da radiação ultravioleta solar 

(UV) (200-300nm) pelo ozônio, cujo pico máximo ocorre em torno de 35 km de altura, 

aumenta o nível de agitação das moléculas de ozônio que, ao colidirem com outras moléculas, 

promovem o aumento da temperatura na vizinhança (ARANHA, 2006).  

A importância da existência desta maior concentração 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. Além de outros motivos, o fato de que os balões 

estratosféricos, os aviões supersônicos e as nuvens geradas por explosões atômicas podem 

chegar até a Estratosfera, tornam o estudo dessa camada particularmente interessante. Logo 

acima da Estratosfera temos a Estratopausa, região de transição localizada entre a Estratosfera 

e a Mesosfera.  

2.1.3 - Mesosfera  

É nesta camada que a temperatura da atmosfera terrestre atinge seu valor mínimo, ou 

seja, cerca de 183 K (-90ºC), ela está localizada acima da Estratopausa e abaixo da 

Mesopausa, podendo atingir uma altitude da ordem de 80 km. Sua principal fonte de calor é a 

absorção do ultravioleta pelo ozônio próximo da Estratopausa.  

Na Mesosfera a temperatura tende a diminuir com a altura, devido à remoção de calor 

pela radiação e processos dinâmicos (DE MORAIS AMORIM, 2010). As baixas temperaturas 

da região mesosférica e da Mesopausa não podem ser explicadas apenas através de 
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considerações radioativas, é necessário recorrer aos processos dinâmicos decorrentes dos 

movimentos ondulatórios e de transferência de momentum. O estudo nesta região é difícil, 

pois está acima das altitudes que balões podem alcançar e muito abaixo das órbitas de satélites 

(PILLAT, 2006). 

2.1.4 - Termosfera 

É a região da atmosfera terrestre situada entre 90 e 800 km de altitude onde a 

temperatura aumenta com a altitude atingindo um valor entre 1000 e 2000 K, dependendo da 

atividade solar. O principal constituinte da Termosfera é o oxigênio atômico, que pode atingir 

concentrações de até 10
6 

elétrons/cm
3
 em torno de 300 km de altitude, e que é ionizado pela 

radiação solar na faixa do ultravioleta e extremo ultravioleta.  

Os processos físicos que ocorrem nessa 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 de densidade atmosférica. A absorção da radiação 

solar provoca uma expansão atmosférica que dá origem a gradientes horizontais de pressão 

atmosférica, que por sua vez dão origem aos ventos neutros termosféricos. Como têm origem 

na região termosférica são denominados ventos termosféricos (CÂNDIDO 2008). 

O principal efeito dos ventos termosféricos é o transporte da ionização da camada 

ionosférica F (~300 km) na direção das linhas de campo, o que se refere ao chamado 

acoplamento Termosfera-Ionosfera. Dependendo da inclinação das linhas de campo, o 

movimento dos íons terá uma componente vertical que pode afetar as concentrações iônica e 

eletrônica, pois os coeficientes de perda da ionização dependem fortemente da altitude. 

Ventos que sopram na direção dos polos durante o dia provocam derivas verticais para baixo e 

reduz a concentração iônica, ventos que sopram na direção ao equador promovem o efeito 

contrário (CÂNDIDO 2008). 
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3 – Propagação de ondas na Atmosfera  
 

Neste capitulo serão apresentadas definições e características relativas às ondas de 

gravidade, marés atmosféricas e ondas planetárias, 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 - Ondas na Atmosfera 

A atmosfera terrestre pode ser tratada como um fluido estavelmente estratificado, ou 

seja, sua densidade diminui com a altitude e sem importantes variações na horizontal. Uma 

característica desse tipo de fluido é a capacidade de suportar e propagar movimentos 

ondulatórios (NAPPO, 2013). Se fosse possível “ver” essas ondas se propagando nesse meio, 

encontraríamos uma ampla variedade de formas de onda movendo-se em várias direções. 

Hines (1974) fez uma representação “surrealista” da propagação das ondas de gravidade na 

atmosfera, que é reproduzida na Figura 3. A maioria das ondas se move diagonalmente para 

cima ou para baixo no nosso campo de visão, mas alguns se movem horizontalmente, outras 

se estendem por todo o nosso campo de visão. Ainda na Figura 3, com a representação de 

Hines (1974) pretende-se aqui mostrar também a grande variedade de ondas atmosféricas se 

propagando em todas as direções, com diferentes comprimentos de ondas e frequências. Aí 

também estão representadas algumas ondas sendo refletidas, refratadas ou absorvidas.  

 

Figura 3 - Representação “surrealista” da propagação de ondas na atmosfera. Fonte: Adaptado de Hines (1974). 
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Como acontece com todas essas ondas, não podemos ver as ondas de gravidade, nós só 

podemos verificar os efeitos na atmosfera, por exemplo, quando elas modulam a forma de 

algumas nuvens como no caso mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Fotografia de nuvens noctilucentes de Kustavi, Finlândia (61 ± N, 21 ± E) em 22 de julho de 1989 

mostrando bandas e estruturas de listras características de assinatura de ondas gravidade. FONTE: Adaptada de 

Staquet.C e Sommeria, J, (2002). 

Algumas ondas duram apenas alguns minutos, enquanto outras persistem por horas. Nesse 

contexto, a atmosfera terrestre é uma região regida por flutuações de grande, média e pequena 

escala, podendo estas, eventualmente, se propagar em forma de ondas até atingir alturas como 

a Estratosfera, Mesosfera e até a Termosfera chegando até a Ionosfera, produzindo em cada 

uma dessas camadas significativos efeitos que afetam desde a circulação atmosférica global 

através de alteração nos forçantes atmosféricos, até perturbações na densidade eletrônica do 

plasma ionosférico (Hines, 1974). Segundo Fritts; Alexander, (2003), as ondas de gravidade 

podem transferir energia e momentum modificando o estado termodinâmico local ou global da 

atmosfera. 

A partir do trabalho de Hines (1960), estabeleceram-se os fundamentos da teoria das 

ondas de gravidade e, deste então, houve um aumento significativo dos estudos teóricos e 

observacionais. 

Devido ao fato de que algumas dessas ondas poderem se propagar por significativos 

intervalos de tempo e/ou atingirem alturas muito acima das suas fontes e origens, algumas 

delas recebem denominações bem específicas, são elas: ondas planetárias, ondas de maré ou 

maré atmosférica, ondas de gravidade e ondas infrassônicas (LASTOVICKA, 1997). 
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Tabela 1 - Principais tipos de ondas Atmosféricas adaptados de Beer (1974). 

Ondas Período Importância 

Acústicas            Troposfera 

Gravidade 5 minutos – 3 horas Ionosfera 

Marés      horas (       ) Variações Geomagnéticas 

Roosby           Meteorologia 

Na tabela 1, podemos observar os períodos característicos das ondas de gravidade 

comparados com os principais períodos de outros tipos de ondas atmosféricas. Cada tipo de 

onda, destacado na tabela 1, proporciona interesses particulares em pesquisadores, desde 

aqueles que estudam a baixa até os que estudam a alta atmosfera. No caso especifico do 

presente trabalho, as ondas de gravidade, são objeto de estudo. Elas, 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 a densidade de elétrons em altitudes acima de 

60 km, configurando-se como um importante mecanismo de acoplamento entre as diversas 

camadas da atmosfera (HOLTON, 2004). 

3.1.1 Ondas Planetárias  

As ondas planetárias apresentam estrutura horizontal, com comprimento de onda da 

ordem do diâmetro terrestre e períodos da ordem de dias, apresentando assim características 

de uma onda de escala global. As principais fontes geradoras são os processos convectivos, 

variações isoladas na topografia, o aquecimento diferencial entre continentes e oceanos, 

mudanças bruscas na topografia (ex. uma cadeia de montanhas), interação não linear entre 

marés atmosféricas, ondas de gravidade e instabilidades baroclimáticas geram ondas de 

comprimento muito pequeno em alturas maiores que 30 km (BEER 1974).  

3.1.2 Marés atmosféricas 

 As Marés atmosféricas têm origem principalmente térmica, ou seja, elas são fruto do 

aquecimento não isotrópico da atmosfera terrestre, pelo Sol, mas podem surgir a partir da 

ação gravitacional combinada entre o Sol, a lua e a Terra. O aquecimento diário do Sol produz 

um efeito de maré na atmosfera muito mais intenso do que o causado pela ação gravitacional. 

Sua formação está relacionada ao deslocamento do ar causado pelo aquecimento não 

isotrópico da atmosfera, provocando colisão entre constituintes neutros e ionizados, movendo 

dessa forma o plasma ionosférico através das linhas do campo geomagnético, que por sua vez 
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induz a formação de correntes elétricas ionosféricas. Seus períodos são de 24, 12 horas nas 

regiões de baixa latitude e de 8 horas em altas latitudes. Podem ainda ser migrantes ou não 

migrantes: as migrantes são as que acompanham o movimento aparente do Sol e constituem-

se no fenômeno dinâmico mais regular e distinto observado na alta Mesosfera e baixa 

Termosfera, contribuindo substancialmente para a dinâmica desta região (VIAL, 1989).  

Tabela 2 - Adaptado de Rishbeth e Garriott, 1969. 

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 

A tabela 2 mostra 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 muito mais 

importante. Sendo que o efeito solar é da ordem de dez vezes maior que o lunar, na Figura 5 

temos um exemplo dos períodos de perturbação. 

 

Figura 5 - Variação da pressão atmosférica durante sete dias para cidade de Natal-RN, 16 de julho 2016, Fonte: 

Colaboração interna, José Quinzinho. 

Ondas planetárias combinadas com marés atmosféricas apresentam um papel 

fundamental para a formação e desenvolvimento da camada E-esporádicas em médias 

latitudes (HARGREAVES, 1992). A tabela 2 mostra amplitudes e períodos típicos dessas 

perturbações barométricas associadas às mares atmosféricas. 
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3.1.3 Ondas de Rossby 

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

atmosfera. Uma característica dessas ondas é que sua velocidade de fase (a velocidade das 

cristas da onda) tem sempre uma componente para oeste em relação ao fluxo básico. 

Entretanto, a velocidade de grupo (associada com o fluxo de energia) pode ser em qualquer 

direção. Em geral, ondas curtas tem velocidade de grupo para leste e ondas longas tem 

velocidade de grupo para oeste. Um dos fatores que favorece a geração de ondas de Rossby é 

o aquecimento diabático tropical, que é balanceado pelo movimento vertical ascendente e 

divergência em altos níveis (SHIMIZU; DE ALBUQUERQUE, 2011). 

Em um estudo com modelos barotrópicos Hoskins e Karoly (1981), acerca da resposta 

da atmosfera a uma forçante térmica, verificaram a influência do aquecimento tropical e da 

divergência resultante do movimento ascendente sobre a formação de ondas de Rossby, que 

propagaram-se para os extratrópicos ao longo de uma grande rota circular. 

3.2 - Ondas de Gravidade  

Nesta seção iremos apresentar os aspectos que envolvem o estudo das ondas de 

gravidade, tais como, formulação matemática, fontes de geração, regime de propagação e as 

principais técnicas utilizadas na sua observação.  

O estudo das ondas de gravidade na dinâmica atmosférica, teve início com o advento 

do lançamento de foguetes na década de 50 quando as medidas de vento na região da alta 

atmosfera apresentaram características bastante diferentes às dos ventos observados na baixa 

atmosfera: apresentavam valores intensos e grande variação em função da altura, chamados 

por alguns pesquisadores de “ventos irregulares” (HINES, 1960). Porém, a partir do trabalho 

de Hines (1960), percebeu-se que eles não eram tão irregulares, podendo ser interpretados 

como provenientes de uma soma de modos de propagação de ondas internas.  

Ondas de Gravidade são perturbações ondulatórias que se propagam horizontal e 

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

comprimento de onda que vai de algumas dezenas de metros até quilômetros (WRASSE 

2007). As ondas de gravidade surgem, principalmente, na baixa atmosfera devido ao balanço 

entre a força de gravidade e o gradiente de pressão, que atuam no fluido atmosférico como 

forças restauradoras (VARGAS, 2007) e propagam-se até a alta atmosfera (DE GROOT-

HEDLIN, 2014). O termo onda de gravidade é devido à força restauradora exercida sobre 
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uma parcela de ar, quando afastada de sua posição de equilíbrio e a força restauradora nada 

mais é do que a da gravidade. 

As ondas de gravidade vêm recebendo 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 nesta região (TAKAHASHI et al., 1999). Essas 

ondas são um importante mecanismo de dissipação de energia, tanto na alta como na baixa 

atmosfera (HINES, 1960; FRITTS et al., 1990). Sua propagação vertical pode atingir a alta 

atmosfera, e, como devido à densidade vertical da atmosfera neutra decrescer com a altura, 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 mais as oscilações e sofrem uma ruptura, 

provocando a transferência de energia para as regiões onde ocorreu a ruptura. (BEER, 1974, 

WRASSE, 2007).  

3.2.1 - Descrição Matemática das Ondas de Gravidade.  
 

Para a descrição de uma propriedade inerente ao fluido é possível utilizar duas 

referências distintas, a referência Lagrangeana ou a referência Euleriana (MONTEIRO, 2011), 

ou seja, precisamos especificar os pontos de referência do observador. 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 que o observador enquanto outras estariam se movendo mais lentamente. Com 

isso, as ondas parecem estar sempre se movendo horizontalmente em relação ao observador 

(NAPPO, 2002).  

Já um sistema de referência Euleriana, é aquela na qual 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. Porém é 

conveniente lembrar que certas descrições físicas do movimento são mais conceitualmente 

simples de entender utilizando uma determinada descrição do que a outra. Uma vez que a 

maioria das observações atmosféricas, incluindo ondas, são feitos em um sistema de 

coordenadas fixo na Terra (NAPPO, 2002). Iremos relacionar movimentos ondulatórios para 

um observador estacionário, ou seja, vamos utilizar o sistema de referência Euleriana. No 

nosso caso, tem-se regiões na Estratosfera onde existe a presença de campos de temperatura 
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perturbados e o balão vai passa com velocidade constante através dessa região medido a 

intensidade dessas perturbações. 

Utilizaremos um sistema de coordenadas cartesiano (x, y, z) onde x e y, estão no plano 

horizontal e z na direção vertical, com os respectivos vetores unitários (          ). Vamos 

considerar apenas ondas com comprimentos de onda horizontais menores que 1000 km para 

que os efeitos sobre a curvatura da Terra sejam negligenciados (HINES, 1974). O número de 

onda pode ser dado por: 

  
  

 
              (01) 

 

Além disso, cada direção de propagação de onda pode ser relacionada ao número de 

onda, determinado pela razão entre 2π e o comprimento de onda correspondente, em radiano 

por unidade de comprimento. Como o número de ondas depende do comprimento de onda, ele 

é considerado um parâmetro fundamental da onda, frequentemente usado na literatura na 

descrição matemática de ondas de gravidade atmosféricas, como discutido nos trabalhos de 

Fritt e Alexander (2003); Wrasse (2004) e Paulino (2012). Assim, os números de onda nas 

direções  ,       são iguais, respectivamente: 

 

  
  

  
     

  

  
     

  

  
     (2) 

 

Onde λx, λy e λz são os comprimentos de onda, como pode ser visto na Figura 6, nas direções 

x, y e z, respectivamente.  

 

Figura 6 - Representação do vetor de uma onda plana em função dos números de onda horizontal e vertical. 

Adaptado de Nappo, 2002. 

Onde o vetor de onda,    , define a direção de propagação da onda, e é dado por: 



19 

 

                       (03) 

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

realizem uma oscilação completa. Se a onda estiver em movimento, então o período de onda é 

o tempo que leva para duas cristas sucessivas passarem por um observador estacionário. A 

frequência angular da onda, ω, é 2π vezes o número de oscilações da onda por unidade de 

tempo, portanto a frequência de onda, ω, é dada por: 

 

   
  

 
     (04) 

 

O ciclo da onda pode ser expresso em coordenadas polares, sendo a fase da onda,  , o 

ângulo positivo entre o raio vetor e o eixo horizontal. Para o caso bidimensional realiza-se o 

produto escalar entre o vetor     e    o raio vetor da circunferência, e pode ser descrito, em 

coordenadas retangulares por            . Por outro lado, a fase, nesse mesmo sistema de 

coordenadas, pode ser descrita com uma função do vetor de onda,      como:  

                      (05) 

                      (06) 

Onde m corresponde a componente no eixo z. Assim, se a componente da onda   

corresponde ao eixo z, então se o comprimento de onda vertical,    → ∞, as frentes de onda 

tornam-se paralelas ao eixo z. Da mesma forma, se   → 0, o comprimento de onda horizontal, 

   → ∞, as frentes de onda tornam-se paralelas ao eixo x. Sendo este produto escalar nulo, 

conclui-se que o vetor de onda é perpendicular as frentes de onda. A magnitude do vetor de 

onda é dada por      
 

        , portanto em termos dos comprimentos de onda, temos: 

 
  

 
 

 

   
  

  
 

 

  
  

  
 

 

      (07) 

 
 

 
 

 

   
 

  
 

 

  
 

  
 

 

      (08) 

Para determinar a velocidade de onda, temos que escolher um ponto na onda, por 

exemplo, uma crista da onda, e segui-lo ao longo da direção de propagação da onda, conforme 

ilustrado na Figura 7, que mostra a onda se movendo em determinada direção vista nos 

instantes τ e τ + t.  



20 

 

 

Figura 7 - Onda se movendo em determinada direção vista nos instantes τ e τ + t (MONTEIRO 2011). 

A velocidade de fase, c, da onda é a velocidade com que um ponto, de fase constante, 

se move de na direção de propagação de ondas. Essa é a velocidade de uma perturbação da 

onda movendo-se através de um fluido, e não a velocidade do fluido. Através da diferenciação 

da equação (06), com   constante, obtemos a velocidade de fase da onda, c, corresponde à 

velocidade na qual o ponto, de fase constante, se desloca na direção da propagação da onda, 

em relação ao tempo.  Porém, sendo a fase constante, esta diferenciação é nula: 

   

  
 
 

      
   

  
          

  

  
  

        

  
  

     

  
        (09) 

  

  
  

        

  
       

A partir da equação (09) é possível notar que a derivada do raio vetor em relação ao 

tempo, ou seja, a velocidade de fase da onda, c, equivale à relação entre a velocidade angular 

da onda e o vetor de onda, sendo assim: 

   
 

       
      (10) 

As velocidades de fase podem ser encontradas diferenciando a equação (06) em 

relação ao tempo. As únicas considerações a serem feitas é que para    o eixo z é considerado 

como constante e para    o eixo x é considerado constante. Estas velocidades são dadas 

respectivamente por: 

     
 

 
     (11) 

    
 

 
      (12) 
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A equação (08) também pode ser expressa em termos das velocidades de fase em cada 

direção. Para isto, é necessário multiplicá-la por 
 

   e expressar os comprimentos de onda em 

termos de seus respectivos números de ondas, dados na equação (1): 

 
 

 
 

 

   
 

  
 

 

   
 

  
 

 

     (13) 

A equação (13) permite concluir 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 (NAPPO, 2002).  

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

energia criada por esses distúrbios tende a se mover na direção para longe da fonte. Em uma 

atmosfera estavelmente estratificada, as ondas de gravidade têm esse 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. 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. 

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: 

 

       
  

  
         (14) 

       
  

  
        (15) 

No caso do presente trabalho, devido as características das medidas realizadas, não se 

utiliza dos resultados obtidos nas equações 14 e 15. 
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3.2.2 - Conjunto de Equações Básicas  

As ondas de gravidade aqui estudadas podem ser descritas pela teoria de perturbação 

de primeira ordem. Para isso, duas considerações devem ser feitas: primeiro, as ondas devem 

ter uma pequena amplitude e, segundo, a velocidade do fluido deve ser muito menor que a 

velocidade de fase da onda (NAPPO, 2002). No caso das ondas de gravidade que se propagam 

na atmosfera, devido a diminuição exponencial na densidade com a altitude essas ondas 

crescem em amplitude quando se propagam verticalmente. Neste regime, a teoria linear das 

ondas deixa de ser válida e os termos não lineares devem ser considerados no sistema de 

equações, de modo que uma descrição completa desse movimento possa ser obtida (BEER, 

1974). A teoria não linear é importante no estudo dos processos dissipativos das ondas de 

gravidade, mas como os processos dissipativos não serão tratados nesta tese, essa teoria não 

será considerada. 

Para modelar ondas de gravidade toma-se com ponto de partida as equações de 

conservação da massa, do momento linear e da energia. Essas equações são descritas a seguir: 

  

  
                 (16) 

 

A equação 16 é conhecida como equação da massa ou conservação da massa, onde   é 

o operador gradiente, e   e     são, respectivamente, a densidade e a velocidade no fluido. Essa 

equação estabelece que a variação temporal de massa por unidade de volume dentro de um 

volume de controle infinitesimal é igual à variação espacial do fluxo de massa por unidade de 

tempo que cruza a superfície de controle.  

Na equação 16, o vetor velocidade, no sistema de coordenadas aqui adotado é 

representado por             ,   é a componente da velocidade para leste (zonal)   a 

componente para norte (meridional) e   a a componente vertical, para cima. 

 A segunda equação, conhecida como equação da conservação do momentum, é dada 

por: 

       

  
                              (17) 
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A equação 17 descreve a taxa de quantidade de movimento que cruza uma superfície 

de controle. Nela,     é o tensor identidade,    é a gravidade e   representa as componentes do 

tensor de tensões para fluidos newtonianos, dado por: 

       
    

   
  

   

   
  

 

 
   

   

   
     (18) 

Por último temos a equação 19, que é a de conservação da energia: 

  

  
                                           (19) 

Onde   é a condutividade térmica,   a pressão e   a temperatura. 

       
 

 
              (20) 

   
 

      
  

   

      
                          (21) 

A energia é escrita conforme a equação 20 onde o termo   é a densidade de energia 

interna calculada com a equação 21, onde   é o calor específico. 

3.3 – Frequência de Brunt-Väisälä 

As ondas que se propagam na atmosfera estão sujeitas ao fenômeno de dispersão (vide 

figura 8) que ocorre por esta ser um meio anisotrópico. Nesse meio, devido a presença de 

gradientes de temperatura, surge um balaço entre esses gradientes e a gravidade produzindo 

um efeito tipo oscilador harmônico, da atmosfera. A frequência fundamental de oscilação a 

atmosfera é chamada de Frequência de Brünt-Väisälä.  

A frequência de Brünt-Väisälä é, portanto, a frequência de corte dessas oscilações. No 

caso em que há transferência de calor, uma parcela de ar aquecida irá se expandir e diminuir 

sua densidade, provocando um deslocamento vertical para cima. Quando esfriada, a parcela 

irá comprimir e aumentar sua densidade, ocasionando um movimento verticalmente para 

baixo. A oscilação ocorrerá quando a parcela buscar sua posição de equilíbrio (KAFLE 2009).  

Para analisar matematicamente vamos considerar a atmosfera com uma massa de ar 

   e uma parte dessa massa de ar de    em equilíbrio com a atmosfera a uma altura   . Se a 

massa de ar    se move    da posição de equilíbrio e não ocorre transferência de calor, a 

força restauradora que atua sobre a massa de ar    é dada por:  

                       (22) 
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Onde g é a aceleração da gravidade e o sinal negativo deve-se à direção positiva da 

gravidade para cima. Aplicação da segunda lei de movimento          na equação (22) 

temos: 

    

        
       

  
      (23) 

Outra consideração que podemos fazer é que o volume de massa de ar    é igual ao 

volume da massa de ar da atmosfera    que é, Va = Vp = V e a pressão em    e    é a 

mesma, assim como a pressão atmosférica,  . Sabendo que   
 

 
, então substituindo temos: 

    

        
      

  
       (24) 

 

A equação de estado para o ar seco é dada pela equação dos gases ideais, onde R é a 

constante universal dos gases,                 . Portanto, a densidade da atmosfera e da 

parcela de ar pode ser dada por: 

   
 

   
           

   
 

   
       (25) 

Substituindo na equação 24, dividindo por   e multiplicando por   temos: 

    

        

 

  
  

 

  
 

  

       (26) 

Organizando os termos temos ficamos com: 

    

      
 

  
             (27) 

Se expandirmos até a primeira ordem a temperatura de ar da atmosfera,   , e a 

temperatura da parcela de ar,   , encontra-se: 

                  
   

  
    (28) 
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Onde    é a temperatura na altura de equilíbrio    e o termo   
   

  
 mostra a variação 

sofrida pela temperatura em função da variação de altura. 

Substituindo a equação 28 na equação 27 temos: 

    

      
 

  
   

   

  
   

   

  
      (29) 

O objetivo é expressar a equação em termos de taxa de decaimento adiabático. Para 

este fim, utilizamos a 1ª lei da termodinâmica (          ). 

             (30) 

Substituindo pelo volume específico    
 

 
   , a primeira lei da termodinâmica 

pode ser expressa como               Em processos em que o calor é fornecido a um 

material, fazendo variar a sua temperatura, mas mantendo constante o volume, o conceito de 

calor específico a volume constante é introduzido     
  

  
, como o volume não variou, logo 

não foi realizado trabalho       , então         

              (31) 

Substituindo na equação da 1ª lei da termodinâmica temos; 

                       (32) 

                          (33) 

Como,        e 
 

 
   , substituindo os termos na equação temos: 

                          (34) 

Sabendo que r é uma constante temos: 

                        (35) 

                      (36) 

Quando o calor fornecido a um material, fazendo variar a sua temperatura, mas 

permanecendo a pressão constante, o conceito de calor específico a pressão constante é 
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introduzido;     
  

  
           , portanto quando consideramos a pressão constante 

na equação 33, temos:        

                  (37) 

Substituindo na equação 37 temos: 

                  (38) 

               (39) 

Podemos substituir na equação da 1ª lei da termodinâmica, com isso temos    

           onde        (adiabático). 

               (40) 

Da equação da hidrostática definida por 
  

  
     , temos;           

substituindo na equação 40 ficamos com: 

                  (41) 

Então; 

  

  
    

 

  
       (42) 

Da equação 27 
    

      
 

  
   

   

  
 – 

   

  
  temos 

   

  
    

  

  
    

 

  
     

                               

Substituindo temos: 

    

      
 

  
             (43) 

    

               (44) 

    
 

  
             (45) 

    
 

  
   

 

  
  

   

  
     (46) 

    
 

  
  

   

  
  

 

  
      (47) 
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Onde g é a aceleração da gravidade,    o calor específico à pressão constante do ar 

seco, 
 

  
 é constante e representa a taxa de decréscimo da temperatura em uma atmosfera 

adiabática e vale           e   
    é o gradiente de temperatura.   

Percebe-se nessa abordagem que a frequência de Brunt-Väisälä é um parâmetro 

crítico, uma vez que, quando uma onda alcança regiões nas quais sua frequência intrínseca se 

torna maior do que N, ela não consegue mais se propagar verticalmente. Com isso,    é o 

limite superior em frequência para a propagação das ondas de gravidade (WRASSE, 2004). 

Assim, quando a frequência de oscilação da onda, , é igual a frequência de Brunt-

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

região em que      as partículas se movimentam em torno de suas posições de equilíbrio e 

as oscilações são do tipo estáveis e para uma região em que      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) (WRASSE, 2004). 

As ondas de gravidade podem ser classificadas como propagantes ou evanescentes. As 

ondas propagantes propagarem-se tanto na horizontal quanto na vertical, enquanto que a as 

ondas evanescentes se propagam apenas horizontalmente (WRASSE 2007). Existem distintas 

regiões do espectro onde as ondas de gravidade ocorrem. A região de altas frequências 

(      ) é dominada pelas ondas acústicas e a região de baixas frequências (     ) é 

dominada pelas ondas internas de gravidade (   é a frequência de corte acústico e     N é a 

frequência de Brunt-Väisälä) (NAPPO, 2002; WRASSE 2004). 
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Figura 8 - Frequência da onda em função do comprimento de onda horizontal. Adaptado de BEER, 1974. 

A Figura 8 ilustra a propagação de uma onda de gravidade, onde para baixas 

frequências as partículas movem-se perpendicularmente à direção de propagação da onda, e a 

energia propaga-se em um ângulo reto em relação à sua velocidade de fase. A amplitude da 

onda aumenta com a altitude, mantendo o fluxo de energia constante (HARGREAVES, 

1992). 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 Abdu (2005); MacDougal et al. (2011) e Cazuza (2014). 

3.4 - Ondas de Gravidade: Fontes 

Um dos problemas relevante no estudo das ondas de gravidade é a disponibilidade de 

diferentes fontes. A maioria sucede nos níveis mais baixos da atmosfera, na Troposfera e na 

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

Existem diferentes fontes de ondas de gravidade. Em alguns casos, as fontes destas 

ondas supostamente estão na Troposfera, de onde as ondas se propagariam para a média 

atmosfera (TAYLOR; HAPGOOD, 1988). Hines (1960) apresentou duas teorias para a 

geração das ondas de gravidade, na qual uma dessas teorias previa que as ondas produzidas 

em pequenas escalas na região da Mesosfera terrestre eram devidas às parcelas de energia 

advindas das oscilações das marés atmosféricas, enquanto que a outra teoria já previa a 

geração dessas ondas de gravidade através do sistema de ventos com origem na região da 

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

relevo como possível fonte de uma perturbação atmosférica. Como resultado, perturbações 
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associadas aos ventos na baixa atmosfera ou possíveis instabilidades na média atmosfera 

podem criar ondas atmosféricas que se propagam pela atmosfera (WRASSE, 2004). 

 

Figura 9 - Fluxo de ar sobre uma montanha, características de uma camada instável. Adaptado de Wrasse (2005). 

Duas das mais importantes fontes são orografia (vento sobre montanhas) e tempestade 

convectivas. Algumas outras fontes são correntes de jato, interações entre outras ondas (como 

marés atmosféricas), colisões de frentes de pressão, erupções vulcânicas e terremotos 

(KAFLE, 2009; WRASSE, 2004), Staquet e Sommeria (2002) cita ainda nuvens convectivas 

como fontes de ondas de gravidade. Utilizando dados de satélite, Forbes et al. (1997) 

relacionou a  atividade de ondas de gravidade às fortes convecções em regiões tropicais. 

Na atmosfera superior, ondas de gravidade também podem ser geradas por 

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

condições de tempestades geomagnéticas. Diferentes latitudes tendem ter diferentes fontes 

(KAFLE 2009). Ondas de gravidade em baixas latitudes muitas vezes estão associadas a  

tempestade com relâmpagos, enquanto que em médias latitudes são na sua maioria 

provocadas por jatos troposférico, principalmente no verão, e fontes orográficas, 

particularmente no hemisfério norte, que tem mais massa de terra e, portanto, mais montanhas 

do que o hemisfério sul (KAFLE 2009).  

No trabalho desenvolvido por Kramer et al (2016) ele trabalhou com 13 anos de 

sondagem e conclui que grande parte das perturbações são causadas por fontes troposféricas, 

Macdogall et al, (2011) cita como uma possível fonte para a onda de gravidade a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT).  
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Segundo a comunidade científica a convecção que ocorre na Troposfera é um 

mecanismo efetivo para a geração de ondas de gravidade de curtos períodos. Rotineiramente a 

convecção é acompanhada por grandes tempestades, criando grandes áreas de instabilidade na 

baixa atmosfera (WRASSE 2004). Entretanto, mesmo se sabendo que as convecções 

troposféricas podem gerar ondas de gravidade, esse tipo de fonte só foi vinculada como 

mecanismos responsáveis por geração de onda a partir de modelos e observações recentes 

(FRITTS; ALEXANDER, 2003). As observações de ondas de alta frequência na região 

estratosférica mostraram uma boa correlação com as nuvens de intensa convecção 

(ALEXANDER et al., 2000). 

Segundo Réchu et al (2013)  fontes convectivas são conhecidas por serem 

potencialmente importantes para a formação de ondas de gravidade, eles descrevem que as 

células de convecção estão claramente associadas as numerosas nuvens (RÉCHU et al, 2013).  

 

Figura 10 - Simulação de nuvens convectivas e orografia como fonte de ondas de gravidade. Fonte: Adaptado de 

Réchu 2013. 

Na figura 10 temos um exemplo de simulações construídas a partir de dados de radar 

feita por Réchu et al, 2013, que simula algumas situações, tais como, simulação com nuvens e 

orografia (10a e 10b),  simulação com nuvens, mas sem orografia (10c e 10d) e  simulação 

sem nuvens e sem orografia (10e e 10f). O eixo horizontal tem a latitude e o eixo vertical a 

altitude em km. A distância horizontal entre as setas do vento é de 53 km. Podemos observar 
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que quando é retirado o efeito da orografia, mas mantido as nuvem, continua havendo 

perturbações, ou seja, elas podem ser associadas a fonte geradora das perturbações.  

Dentre os sistemas convectivos podemos citar a Zona de Convergência Intertropical, 

trata-se de um dos mais importantes sistemas meteorológicos que atuam nos trópicos, a qual é 

parte integrante da circulação geral da atmosfera. Na faixa equatorial, o aquecimento devido à 

radiação solar é bastante uniforme e intenso o que provoca baixas pressões à superfície, 

portanto os ventos alísios de sudeste vindos do Hemisfério Sul (HS) e os ventos alísios de 

nordeste vindos do Hemisfério Norte (HN) convergem em baixos níveis (UVO E NOBRE, 

1989).  

A ascensão desses ventos ocasiona em um resfriamento em altos níveis, na qual ocorre 

perda de umidade por condensação e precipitação (UVO E NOBRE, 1989). A ZCIT atua no 

sentido de transferir calor e umidade dos níveis inferiores da atmosfera das regiões tropicais 

para os níveis superiores da Troposfera e para médias e altas latitudes (UVO; NOBRE, 1989). 

No entanto, a ZCIT é uma área de baixa pressão, com convergência de escoamento em baixos 

níveis e divergência em níveis elevados, sendo a principal fonte de precipitação nos trópicos 

responsáveis pelo mau tempo em uma grande área e o desenvolvimento vertical da nuvens 

(UVO; NOBRE, 1989). A ZCIT possui um deslocamento no sentido norte-sul ao longo do 

ano, esta variação tem aproximadamente o período de um ano, alcançando uma posição média 

de 10º N e 5º S (CITEAU et al., 1988). 

Com isso podemos ver que existe um conjunto de mecanismos que podem gerar ondas 

de gravidade e foram estudados usando uma ampla gama de métodos de observação que 

medem o comportamento de oscilações em mesoescala, na temperatura e na velocidade do 

vento da Troposfera até a alta atmosfera (TSUDA et al., 2000). 

Estudos relacionados a observações de assinaturas de ondas de gravidade, através da 

coleta de parâmetros atmosféricos, são possíveis a partir de vários métodos, como 

radiossondagens (WRASSE, 2004; PAULINO et al, 2012), LIDAR (WILSON; CHANIN, 

1991), medidas de balões (ALLEN; VINCENT, 1995; VINCENT; ALEXANDER, 2000; 

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

BISHOP et al., 2006). Estes métodos foram as principais fontes destes parâmetros 

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

propagação de ondas de gravidade. 
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No entanto, essas ferramentas, quando usadas separadamente, mostram muitas 

discrepâncias e falhas devido à má resolução vertical dos dados e sua natureza esporádica 

(KAFLE, 2009). Por exemplo, os sistemas de radar só podem medir até 30 km ou acima de 60 

km, e os foguetes fornecem medições periódicas durante os períodos de campanha, mas são 

caros para serem construídos e lançados. Na prática, um método eficaz para um estudo mais 

detalhado das ondas gravitacionais é uma combinação de métodos observacionais 

(GARDNER; 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 balões (ALLEN; VINCENT, 1995) e por satélites GPS (TSUDA et al., 2000; WRASSE 

et al., 2007). 

Alguns tipos de balões meteorológicos, com radiossondas associadas atingem alturas 

de 20 a 30 km e podem coletar informações in situ, de toda a Troposfera e parte da baixa 

Estratosfera se tornando assim um importante meio para o estudo das ondas de gravidade sem 

envolver grandes custos e por grandes intervalos de tempo. No caso especifico de nossa 

região a estação de radiossondagem do CLBI tem atualmente um acervo da ordem de mais de 

30 anos de dados dessa natureza (ALCANTARA, 2015).  

Ao estudar ondas de gravidade a partir dos métodos descritos acima, é interessante 

observar, em geral, um perfil vertical da velocidade do vento ou um perfil de temperatura 

vertical. 
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4 - Materiais e Procedimentos 

 

Os esforços para observar e compreender a climatologia de ondas de gravidade são 

uma área de pesquisa ativa, ou seja, os estudos sobre as variações temporais na atividade de 

ondas de gravidade (especificamente fluxos de momentum) e variações nas características de 

uma onda de gravidade (comprimentos de onda, velocidades de fase, etc.) (FRITTS; 

ALEXANDER, 2003) ainda são relevantes para a comunidade científica e anualmente mais 

de uma dezena de artigos são publicados sobre esse tema.  

Assinaturas de ondas de gravidade têm sido observadas utilizando diferentes 

equipamentos, tais como radares (YAMAMOTO et al, 2003), LIDAR (WILSON; CHANIN., 

1991), medições com balões meteorológicos (ALLEN e VINCENT, 1995;. KAROLY et al, 

1996; VINCENT E ALEXANDER, 2000), e sensoriamento remoto por satélite (FETZER e 

GILLE, 1994, BISHOP, 2006; KUAR et al, 2012). Instrumentos como balões, foguete de 

sondagem e satélite têm sido as principais fontes de informação da Mesosfera-Estratosfera-

Troposfera (KAFLE, 2009). A combinação de diversos métodos observacionais é muito 

importante para o entendimento mais profundo das ondas de gravidade (GARDNER; 

TAYLOR, 1998) e seus efeitos na dinâmica e morfologia da atmosfera. 

Os estudos sobre a atmosfera inferior, especialmente a Troposfera e a metade inferior 

da Estratosfera exigem procedimentos mais elaborados devido a dificuldades em fazer 

observações (KAFLE, 2009). Isso significa que existe uma região entre 20 e 30 km em que 

relativamente poucas observações foram feitas (KAFLE, 2009) essa região é conhecida como 

região lacuna (SUGIMOTO et al, 1999).   

Como mencionamos anteriormente, os estudos sobre a atmosfera do meio têm sido 

limitados devido a dificuldades em fazer observações. Balões meteorológicos com 

radiossondas chegam a altitudes de entre 20 e 30 km antes deles estourarem, com isso não 

obtendo medições em altitudes mais elevadas. Sistemas de radar só podem fazer medições até, 

no máximo, 30 km ou acima de 60 km e, mais tipicamente, 80 km (KAFLE 2009). 

Observações com o laser LIDAR ocorrem entre 80 e 110 km (KAFLE 2009; GERRARD, 

2004).  Foguetes fornecem medições intermitentes durante os períodos de campanha, porém 

são caros para construir e lançar. Por outro lado, embora as medições através de 

sensoriamento remoto por satélite forneçam cobertura global da variabilidade associada com 

ondas de gravidade atmosféricas, eles não são bons para acompanhar a evolução do tempo ao 
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longo de um determinado local e eles orbitam em alta altitude para fazer medições em um 

único ponto (KAFLE 2009).  

Na próxima seção 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 associadas às ondas de 

gravidade, será descrito também o modelo o qual utilizaremos para fazer as simulações, assim 

como o modelo MSIS que foi utilizado para alimentar o modelo. 

4.1 Estação Meteorológica do Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno (CLBI) 

Os dados de sondagem realizadas através de balões meteorológicos foram fornecidos pela 

pelo CLBI, com uma série temporal de mais de 30 anos de dados de sondagem o CLBI contem 

um rico acervo para pesquisas na baixa atmosfera. Uma das vantagens deste modo de coleta está 

associado à precisão para medir a temperatura vertical desde a Troposfera até a Estratosfera. 

 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. 

Na Figura 11 pode-se observar uma imagem aérea do CLBI, às margens do Oceano Atlântico.  

 

Figura 11 - Imagem aérea do CLBI. Fonte: Oliveira 2016 

Além de preparar, lançar e rastrear foguetes e veículos espaciais, o CLBI possui uma 

Estação Meteorológica, que iniciou suas operações em 1967, e que é usada para soltar e 

rastrear automaticamente sondas meteorológicas que operam nas frequências de 403 MHz ou 

1680 MHz, e ambas as frequências podem ser ajustadas ligeiramente para mais ou para menos 

caso seja necessário (ALCÂNTARA, 2015), e assim obter dados sobre pressão, temperatura, 

umidade relativa, orientação e velocidade do vento, desde a superfície a uma altitude de 
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aproximada de 30 km. Os dados obtidos também são enviados para os centros meteorológicos 

do Serviço de Proteção ao Voo (SRPV) da Diretoria de Rotas Aéreas do Ministério da 

Aeronáutica (OLIVEIRA, 2016) e cópias desses registros também são enviadas ao DCTA. 

A sondagem é realizada diariamente duas vezes ao dia e usa para calibração e suporte 

instrumentos localizados na superfície tais como barômetros e termômetros, como mostram as 

Figuras 12 (A), 12 (B) e 12 (C). Os balões meteorológicos são lançados rotineiramente em 

dois horários, sendo um lançamento diurno às 12 horas (UT) e outro noturno às 24 horas 

(UT), porém, em havendo algum eventual problema técnico ou condições meteorológicas 

muito adversas que possam comprometer o voo, pode haver alterações no período de 

lançamento dos balões chegando a no máximo um “delay” de uma hora. Além disso, 

procedimentos de manutenção preventiva ou possíveis defeitos nos equipamentos podem 

provocar períodos sem lançamentos e, consequentemente, sem coleta de dados (OLIVEIRA 

2016).  

 

Figura 12 - Instrumentos de superfície da estação meteorológica do CLBI. (A) Estação com sensores de 

temperatura, pressão e umidade relativa; (B) Pluviômetro; (C) Barômetros. Fonte: Adaptada de Oliveira, 2016. 

Momentos antes do lançamento são realizados alguns estudos das condições climáticas 

com dados da estação CLBI e outras estações para obter informações mais precisas. Além 

disso, os procedimentos de localização e sincronização da sonda são realizados usando 

satélites GPS. 
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4.2 - Balões Meteorológicos 

Os balões meteorológicos lançados a partir do solo no CLBI possuem uma 

radiossondas do tipo Vaisala, conforme Figura 13 abaixo, que são aparelhos utilizados para 

medir a pressão atmosférica, temperatura, umidade, velocidade e orientação do vento.  

 

Figura 13 - Radiossonda Vaisala RS92-SG, Fonte: Oliveira 2016. 

A rádio sonda mostrada na Figura 13 é composta por, (01) Mini antena Quadrifilar 

Helix QFH (Responsável por captar os sinais de GPS Latitude – Longitude – Velocidade – 

Curso), (02) Sensor de temperatura, (03) Sensor de umidade, (04) Sensor de pressão 

atmosférica e (05) Antena utilizada pelo transmissor de UHF. A Figura 14 mostra, ainda, o 

sincronizador que é responsável pela localização a partir da utilização de satélites GPS 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

 

Figura 14 - Sincronizador com a sonda acoplada realizando o processo de localização. Fonte: Oliveira, 2016 
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O balão é preenchido com gás hidrogênio e é capaz de transportar a radiossonda à 

atmosfera inferior. (ALCÂNTARA 2015).   

 

Figura 15 - Balão Meteorológico utilizado no CLBI, OLIVEIRA, 2016. 

Durante o voo de radiossondagem os dados coletados são transmitidos em tempo real, 

automaticamente, por telemetria, para um sistema terrestre de recepção automático instalado 

também no CLBI. Esse equipamento, chamado de sistema de medição das condições 

atmosféricas, processa e converte os dados meteorológicos.  O tempo de voo do balão é da 

ordem de 70 minutos (RADIOSSONDA VAISALA 2016; ALCÂNTARA 2015). 

4.3 - Perfil de temperatura a partir dos dados de balão 

Os arquivos gerados a partir dos dados de sondagens dos balões são disponibilizados 

em uma extensão txt. Neles estão descritas as informações sobre a identificação da sondagem, 

o número de série da sonda e os parâmetros de superfície no momento do lançamento como, 

por exemplo, horário de lançamento, coordenadas, temperatura, pressão, umidade relativa, 

velocidade e direção do vento. Em seguida, em colunas, tem-se os dados coletados durante a 

sondagem do balão, como mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Dados brutos de balão com informações referentes ao dia 03/01/2011. Fonte: CLBI 

As informações mostradas na Figura 16 são referentes à sondagem realizada no dia 

03/01/2011. Nesta figura, destacam-se as terceira e quarta colunas que mostram dados 

relativos à altitude e temperatura, e que representam informações que permitem a construção 

do perfil de temperatura mostrado na Figura 17. 

 
Figura 17 - Perfis de temperatura vertical da sondagem, do MSIS-90 e a comparação entre eles. Fonte: Silva 

Júnior et al, 2018. 

Na figura 17 temos o perfil de temperatura em função da altitude, à imagem do lado 

esquerdo foi construída a partir dos dados de balão, podemos observar que para esse dia não 

houve nenhuma perturbação no perfil de temperatura, a imagem central foi construída com 

dados do modelo MSIS-90 para o mesmo dia de sondagem e a imagem do lado direito é uma 
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sobreposição de ambas. Podemos observar que tanto o perfil do modelo quanto o perfil da 

sondagem se comportam de maneira quase igual durante toda a Troposfera, porem é possível 

observar que a temperatura medida na região de transição entre a Troposfera e a Estratosfera, 

difere da presumida pelo modelo.   

Assim como no caso mostrado na Figura 17, na maioria dos perfis de temperatura 

construídos com dados das sondagens realizadas pelos balões, não foram observadas 

perturbações estratosféricas, pode-se observar, ainda, que a Tropopausa está localizada, entre 

15 – 18 km de altitude, aproximadamente. (SILVA JÚNIOR et al, 2018).  

4.4 - Perturbações no perfil de temperatura 

Após a redução dos dados é construído o gráfico do perfil de temperatura em relação a 

altitude de sondagem, feito isso, fizemos uma seleção dos dias onde aparecem eventos 

interessantes, assim como discutido por Bishop et al (2006) e Oliveira (2016) a ondulação na 

Tropopausa implica na presença de ondas de gravidade ou uma possível fonte de geração de 

onda. 

 

Figura 18 - (A) 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 sobre a região de Natal/RN. (B) Perfil de 

temperatura obtido por observação de rádio 

Na Figura 18 (A) e (B) a linha contínua mostra uma oscilação logo acima da 

Troposfera, ou seja, na região da Tropopausa subindo para a Estratosfera, a linha tracejada é o 

comportamento esperado do perfil de temperatura obtido pelo MSIS.  
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Note-se ainda que na Figura 18 B, o método utilizado para filtrar os efeitos da 

perturbação foi a subtração do dado bruto pelo obtido teoricamente pelo MSIS. Método que 

usamos também no presente trabalho, ou seja, foi realizado uma subtração entre o período 

perturbado por uma médias dos dias calmos.  

Assim como mencionado anteriormente, a partir da identificação dos dias perturbados 

foi feita a comparação entre o perfil de temperatura obtido com os dados do modelo MSIS, os 

quais reúnem dados de densidade e temperatura da atmosfera (HEDIN, 1991) e medidas 

realizadas pelo balão meteorológico no CLBI. Esse procedimento ira permitir identificar 

possíveis assinaturas ondas de gravidade sobre a região de Natal, fazendo a comparação entre 

a frequência intrínseca da perturbação e a frequência de Brunt-Väisälä, para assim diferencia-

las das outras formas de perturbações encontradas na Estratosfera.  

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 18 (B), e por Oliveira (2016) para o estudo de ondas de 

gravidade sobre a região de Natal durante o ano de 2000, como mostra a figura 18 (A). 

Podemos observar em ambos os casos uma oscilação na Tropopausa e início da Estratosfera.  

Para calcular a densidade de energia potencial primeiro calculamos a variância da 

flutuação da temperatura,     
 (WRASSE et al., 2007), através da equação, 

  
       

 

    
   

  

  
        Equação (48) 

Onde,    é a temperatura inicial da perturbação e      é a faixa de altura onde se 

detectou a perturbação e se realiza o cálculo da energia potencial. 

Com isso podemos construir o gráfico da frequência de Brunt-Väisälä, assim como 

podemos também calcular a energia potencial utilizamos a seguinte equação: 

    
 

 
  

 

 
 

 
 

  

  

 
 

 

     Equação (49) 

Onde, g é a aceleração da gravidade, N é a frequência de Brunt-Väisälä,    é a média 

da temperatura atmosférica e     é a média da temperatura perturbada (TSUDA et al., 2000; 

WRASSE et al., 2007).  

A escolha do modelo MSIS para a construção do perfil de temperatura para 

comparação com os dados de balão deve-se ao fato de que ele reproduz, com alto grau de 
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precisão, as características térmicas da atmosfera sobre nossa região, pois em sua biblioteca 

de dados estatístico existem medidas realizadas em Natal e que foram usadas no 

desenvolvimento desse modelo. Com os dados dos dias perturbados podemos alimentar um 

modelo numérico para se estudar a evolução dessas perturbações no espaço, o que permite 

identificar seus comprimentos de onda aparentes e no tempo o que permite estimar seus 

períodos.  

4.5 - O modelo semi empírico MSIS 

O modelo semiempírico MSIS em suas diferentes versões são projetados para simular 

dados sobre a densidade da atmosférica, temperatura e outros constituintes desde a superfície 

até a atmosfera superior, passando por todas as camadas. O MISIS tem como base 

informações de satélite, estações terrestres e sondagens por foguetes e balões, com medidas in 

situ (HEDIN, 1991). 

O modelo MSIS descreve a temperatura neutra e densidades na atmosfera da Terra, 

desde o solo até as alturas atmosféricas. Acima de 72,5 km, o MSISE-90 é essencialmente um 

modelo revisado do MSIS-86, que leva em conta dados derivados de vôos do ônibus espacial 

e novos resultados de dispersão incoerentes.  

 

 

Figura 19 - Tela de entrada de informações do MSIS-90 preenchida com os parâmetros referentes ao dia 

03/01/2011 sobre a cidade de Natal/RN, às 12 horas (UT). Fonte: Próprio autor. 
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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.  

A Figura 19 mostra a tela inicial do MSIS-90 com as correspondentes informações, 

para a comparação com a sondagem realizada no dia 03/01/2011. Além disso, foram indicadas 

as opções referentes à altura, em quilômetros, e à temperatura, em Kelvin. 

 

4.6 - Modelo Numérico 

Descreveremos aqui parte de um modelo que está sendo desenvolvido no Grupo de 

Geofísica Espacial do Departamento de Geofísica da UFRN e que tem por objetivos estudos 

voltados a simulação numérica de perturbações atmosféricas geradas por fontes troposféricas 

como, por exemplo, atividade vulcânica. Esse modelo também visa estudos do TEC sobre 

fontes de ondas de gravidade tentando identificar efeitos ionosféricos desses fenômenos. No 

caso especifico de nosso trabalho, a ideia é verificar qual a quantidade de energia que deveria 

ser depositada na alta Troposfera de modo a gerar perturbações como as que observamos ao 

longo do trabalho. 

Como já foi mencionado anteriormente, existem algumas dificuldades para a 

observação de ondas de gravidade a certa altitude, assim como também há uma dificuldade de 

se estudar a evolução dessas ondas no tempo. Com a intenção de estudar a propagação das 

ondas de gravidade entre as camadas iremos utilizar um modelo analítico numérico 

desenvolvido por Paula (2018). 

Uma das características mais notáveis das ondas de gravidade de propagação vertical é 

o aumento exponencial da magnitude da onda devido à diminuição exponencial da densidade 

atmosférica com a altitude (HEDIN, 1991). Portanto se faz necessário utilizar um modelo 

numérico que permaneça estável para perturbações de grande magnitude e seja capaz de lidar 

com escalas menores associadas a processos de quebra de onda (ANDERSON; WENDT, 

1995).  

4.6.1 Parâmetros iniciais e condições de contorno do modelo 

Na figura 20 tem-se uma ilustração do que seria o domínio computacional do modelo. 

Nas fronteiras laterais (direita e esquerda) tem-se um fluxo aberto, ou seja, a energia passa 

diretamente e se perde, porem nas fronteiras verticais, tem-se uma parede na parte inferior, e 

uma esponja na parte superior. Nas direções de x e z foi aplicado um espaçamento entre os 

nós de 200 metros (Paula 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916995001220#!
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Figura 20 - Domínio computacional. Fonte: Paula (2018) 

Para o desenvolvimento do modelo utilizou-se o método de volumes finitos (finite 

volume method - FVM), uma vez que esse método é amplamente utilizado nas soluções de 

equações diferenciais parciais - EDP's, dessa forma vamos, como exemplo, considerar a 

seguinte equação na forma bidimensional:  

  

  
    

  

  
    

  

  
       (50) 

 

As variáveis independentes são   (tempo) dado em segundos, x e z (espaço) dados em 

metros, a variável dependente é                (densidade), quilogramas por metro cúbico, 

   e    são as velocidades do fluido na direção   e   respectivamente.  

4.6.2. Malhas em volume finito - (FMV) 

Para aplicarmos o FVM deve-se primeiro discretizar o espaço em finitos polígonos, os 

quais também são chamados de células, as quais têm dois tipos básicos de formas de 

polígonos: estruturados e não estruturados. No caso estruturado 2D as células são indicadas 

por um par de índices, normalmente (i; j). As conveniências de se usar o método estruturado é 

que os índices (i; j) de cada célula é identificado naturalmente e podem ser escritos como uma 

matriz de duas dimensões. A figura 21 mostra um exemplo de malha estruturada.  
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Figura 21 - Malha computacional estruturada. Fonte: Paula 2018 

A Figura 22 mostra a grade cartesiana do modelo, na qual vários polígonos são 

observados com seus respectivos índices, os comprimentos    e    são constantes ao longo 

de toda a grade. Considere os índices inteiro e fracionário no lado da Figura 22, uma vez que 

este é um método semidiscreto. 

 

 
Figura 22 - Malha cartesiana com seus respectivos índices da fronteira, do centro da cédula e dos vetores 

normais. Fonte: Paula 2018 

O método de Kurganov e Tadmor é K.T. (KURGANOV, TADMOR, 2000) foi 

utilizado para o método de integração no espaço. Finalmente, o método Time Runge-Kutta da 

terceira ordem foi utilizado para evoluir ao longo do tempo, para mais detalhes, consultar 

Paula (2018). 

4.6.3 - Validação do método 

Para validação do método (PAULA, 2018) reproduzido dois problemas de Riemann, 

como feita na referência (KURGANOV; TADMOR, 2000). Com esses testes podemos dizer 

que o modelo funcionou corretamente, feito isso foi introduzido as condições de contorno e 

parâmetros iniciais. Para começarmos o processo de evolução é indispensável inserirmos os 
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parâmetros iniciais (ou condições iniciais da EDP), para isso utilizou-se dados retirados do 

site "MSIS-E-90 (https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/msis_ vitmo.php), nele é 

possível obter um perfil vertical de valores de temperatura, densidade, volume de [O], [O2] e 

[N2] além de outros parâmetros. 

Para o perfil de temperatura o modelo será alimentado com os dados obtidos a partir 

da sondagem dos balões lançados no CLBI. Os valores de gravidade foram calculados através 

de equação da gravitação universal de Newton. Para que o modelo numérico seja estável é 

necessário compensar as mudanças da composição química conforme a mudança de altura 

(SNIVELY; PASKO, 2008). 

 

Figura 23 - Fluxograma de uma sub-rotina do modelo que esta sendo desenvolvido no Grupo de Geofísica 

Espacial do Departamento de Geofísica da UFRN. Fonte (próprio autor). 

 Na Figura 23 temos um fluxograma de uma das sub-rotinas do modelo, assim como 

discutido anteriormente temos como entrada os dados iniciais, provenientes do modelo MSIS 

e do balão, todo o processo finaliza com a saída de dados para serem analisados.  

 

5 - Resultado e Discussões  

Neste capítulo serão apresentados os gráficos referentes à sazonalidade das ondas de 

gravidade sobre Natal-RN (5,8°S; 35,5°O), assim como estudos de caso dos perfis verticais de 

temperatura obtidos durante as radiossondagens, os quais possibilitaram investigar assinaturas 

de ondas de gravidade e simulações de propagação de ondas a partir de fontes convectivas 

utilizando o modelo desenvolvido por Paula (2018). Foram analisados cinco anos de dados 

https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/msis_
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desde 2009 à 2013, totalizando 1493 sondagens sobre a região da cidade do Natal-RN. As 

sondagens foram realizadas em horários fixos, com janelas de, no máximo, 30 minutos em 

torno das 12 horas (UT). Destes casos, a determinação de parâmetros tais como frequência 

( ), comprimento de onda vertical (  ) e período ( ), permitiu classificar 281 assinaturas, ou 

seja, aproximadamente 19% das sondagens diurnas resultaram em perturbações nos perfis de 

temperatura estratosféricos, que podem ser associados às ondas de gravidade.  

Conjuntamente, foram investigados quais fenômenos meteorológicos poderiam ser 

possíveis fontes dessas ondas de gravidade. Para isto, foram utilizadas as imagens do espectro 

infravermelho térmico e no visível, obtidas pelo satélite Meteosat 9, através do Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climático (CPTEC), que entre outras atividades, monitora a 

cobertura de nuvens sobre a América do Sul. Em uma imagem de satélite, os fenômenos 

meteorológicos em larga escala formam sistemas de nuvens com padrões facilmente 

reconhecidos, além de fornecerem uma boa ideia do que ocorre na atmosfera. A Tabela 3 

mostra o número mensal de sondagens e a quantidade de eventos, para cada mês, referentes 

aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, respectivamente. 

Tabela 3 - Número de sondagens realizadas e casos de perturbações com características de ondas de gravidade.   

Mês Ano 

2009 

Ano 

2010 

Ano 

2011 

Ano 

2012 

Ano 

2013 

Total de  

Sondagens 

Ondas de 

gravidade 

Janeiro 13 31 31 19 30 124 29 

Fevereiro 0 28 28 26 28 110 28 

Março 0 31 31 31 31 124 32 

Abril 0 30 30 30 30 120 23 

Maio 31 31 31 31 31 155 33 

Junho 30 30 30 17 13 120 26 

Julho 31 0 31 0 3 65 10 

Agosto 31 0 31 0 31 93 10 

Setembro 30 30 10 22 30 122 16 

Outubro 31 31 31 31 31 155 27 

Novembro 30 30 30 30 30 150 25 

Dezembro 31 31 31 31 31 155 22 

TOTAL 258 303 345 268 319 1493 281 

De acordo com as características típicas das ondas de gravidade encontradas na 

literatura, as perturbações listadas na oitava coluna da tabela 3, se referem aos casos de 

assinaturas de ondas de gravidade. Esses casos corroboram com Oliveira et al (2016), o qual 

mostrou que região, com latitude compreendida entre 10°N – 10°S, concentra atividades de 

ondas de gravidade, na baixa e média atmosfera, durante nossas análises observamos que 
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aproximadamente 19% das sondagens apresentavam assinaturas típicas de ondas de 

gravidade. 

Conforme encontramos nos trabalhos de Allen e Vincent (1995) e Oliveira et al 

(2016), na baixa atmosfera, nos meses do outono e primavera a atividade de ondas de 

gravidade é maior em regiões de baixas latitudes. No entanto, Allen e Vincent (1995) não 

chegaram a determinar os parâmetros associados às ondas de gravidade e Oliveira et al (2016) 

não chegou a determinar quais as possíveis fontes desses eventos. Porem em nosso trabalho 

quando analisamos o número total de perturbações, ao longo dos cinco anos, para cada 

estação do ano, verificamos que o verão aparece como a estação com o maior percentual de 

perturbações para o período de sondagem, como pode ser visto na Figura 24. 

  

Figura 24 - Comparação entre os casos identificados como ondas de gravidade e o número de sondagens 

realizadas sobre a região de Natal/RN (5,8°S; 35,5°O) desde o ano de 2009 à 2013. 

Quando se analisa o comportamento sazonal das ondas de gravidade sobre a região em 

estudo, percebe-se que pela ordem temos o verão, outono, primavera e inverno em percentuais 

de atividades de ondas de gravidade, como mostrado na Figura 24. Analisamos os cinco anos, 

primeiramente foi verificado que os anos de 2011 e 2013, são os dois anos com o maior 

número de sondagens dentro da amostra que estamos trabalhando. 
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Figura 25 - Comparação entre os casos identificados como ondas de gravidade e o número de sondagens 

realizadas sobre a região de Natal/RN para cada ano de 2009 à 2013. 

Em 2011 tivemos sondagens durante todos os dias do ano, na Figura 25, para o ano de 

2011 podemos observar que a estação do verão apresentou significativa diferença em relação 

as demais estações do ano, depois temos o outono seguido pela primavera e por fim o inverno 

com a menor porcentagem em relação ao numero de sondagem. Durante o verão de 2011 

tivemos um total de 36 casos com assinaturas típicas de ondas de gravidade. 

Para o ano de 2013 temos também sondagem durante todo o ano, mesmo a estação do 

verão não aparecendo com mesmo destaque que para o ano de 2011, ela ainda tem a maior 

porcentagem para do ano de 2013, seguidos novamente pelas estações do outono, primavera e 

inverno. Na estação do verão forram identificados 20 casos com assinaturas típicas de ondas 

de gravidade.  

Com base nessas análises verificamos que os maiores números de ocorrências de 

perturbações típicas de ondas de gravidade são vistas nos meses correspondentes as estações 
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do verão e outono. Em termos de porcentagem, aproximadamente 61% das perturbações 

ocorrem no primeiro semestre do ano, período esse de atuação da ZCIT. 

Dentro do período no qual as sondagens foram realizadas, desde 2009 à 2013, os 

meses de fevereiro e março foram o que apresentaram o maior número de casos, como pode 

ser visto na Figura 26. 

 

Figura 26 - Comparação entre os casos identificados como ondas de gravidade e o número de sondagens 

realizadas sobre a região de Natal/RN para os anos desde 2009 à 2013. 

Entre os estados nordestinos que mais recebem a influência da ZCIT temos: O norte e 

centro do Maranhão e Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e sertões da Paraíba e Pernambuco 

(Melo et al, 200). Os meses nos quais a ZCIT atua de forma mais sistemática, correspondem 

aos meses de março e abril (Melo, 1997). Tais resultados reforçam a hipótese de que a ZCIT 

está relacionada às ondas de gravidade aqui observadas, ou seja, quando observamos os dados 

do verão vemos um maior número de casos com assinaturas de ondas de gravidade. 

5.1. Eventos especiais de ondas de gravidade 

A partir do perfil da temperatura construído com os dados de sondagem dos balões 

meteorológicos e os dados do modelo MSIS, foi possível construir o perfil das frequências de 

Brunt-Väisälä, ou seja, descrever o comportamento da frequência natural de vibração da 

atmosfera. 

Os períodos das ondas aqui estudadas estão compreendidos entre 5,0 – 20,0 minutos e 

comprimentos de onda verticais entre 1,5– 4,5 km. Com os perfis da frequência de Brunt-

Väisälä e da temperatura foi possível, também, determinar a densidades de energia potencial e 

total associadas às ondas de gravidade, algumas possuem medidas da ordem de 20 J/kg. Com 
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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 (Oliveira et al., 2016). 

Durante esta pesquisa alguns eventos destacaram-se pela notável periodicidade que foi 

observada nos perfis de temperatura e da flutuação da temperatura construídos com os dados 

do balão e do modelo. Foram selecionados 3 casos que posteriormente terão suas 

características e seus parâmetros físicos discutidos detalhadamente.  

Para relacionar os distúrbios que ocorrem na região sobre Natal-RN e as fontes de 

geração das ondas de gravidade, serão utilizadas as imagens do satélite Meteosat 9 afim de 

verificar a presença de nuvens, que possam indicar a ocorrência de algum fenômeno 

meteorológico na média Troposfera terrestre. Através das imagens de satélite foi possível 

caracterizar as convecções que ocorreram, uma vez que os principais sistemas meteorológicos 

não ocorrem isoladamente, é difícil prever qual deles está diretamente relacionado com a 

geração das ondas de gravidade, contudo, existem boas evidências de que as convecções que 

ocorrem na Troposfera, associadas a esses sistemas, podem ser responsáveis pela geração das 

ondas de gravidade observadas. Dentre esses sistemas pode-se destacar a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). 

5.2 Estudo de caso: Sondagem realizada no dia 09/04/2010 

A sondagem realizada em 09/04/2010 iniciou-se às 12:00 horas (UT), com o 

lançamento do balão meteorológico. Os dados de solo indicavam a temperatura de 27,4 °C, o 

tempo total da sondagem foi de 78 minutos. A Figura 27 (A) mostra o perfil da temperatura 

com os dados do modelo MSIS, enquanto que a Figura 27 (B) mostra o perfil da temperatura 

com os dados balão meteorológico. Nesta Figura, pode-se observar que o balão atingiu uma 

altura máxima de aproximadamente 21,0 km, na Figura 27 (B) fica evidente também o perfil 

oscilatório da temperatura entre 18,0 e 21,0 km. 
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Figura 27 - (A) Perfil vertical da temperatura construído com os dados do modelo MSIS, (B) perfil vertical da 

temperatura construído com dados do balão, referentes a sondagem realizada no dia 09/04/2010 sobre a região de 

Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), ocorrida às 12:00 

 

Na Figura 28 podemos observar que os dados fornecidos pelo modelo para a 

Troposfera possuem boa aproximação quando comparados com os medidos pelo balão 

meteorológico, entre 09 e 15 km existe uma pequena divergência na temperatura, a qual é 

inferior a 4 ºC. 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 197 K (– 76°C). Em relação aos limites de altitude da Tropopausa, os dados do 

balão quanto os dados do modelo mostram, que esta se encontra localizada entre 16 – 18 km.  
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Figura 28 - Sobreposição dos perfis verticais da temperatura construído com dados do balão (linha vermelha) e 

os dados do modelo MSIS (linha preta) referentes a sondagem realizada no dia 09/04/2010 sobre a região de 

Natal/RN (5,8°S; 35,5°O), ocorrida às 12:00 horas 

Na Figura 28 podemos observar a assinatura deixada pela onda de gravidade no perfil 

de temperatura construído com os dados de balão (linha vermelha), localizada entre uma 

altitude aproximada de 18 km a uma altitude de 21 km, limite da coleta de dados do balão. 

Na Figura 29 (A) temos o perfil de flutuação obtido entre a diferença dos dados de 

balão e do modelo MSIS. Com isso fica evidente a perturbação na temperatura entre 18 e 21 

km de altitude, essa flutuação chega a 8 K e apresenta um comportamento oscilatório 

periódico. A Figura 29 (B) mostra o perfil da frequência de Brunt-Väisälä ( ) para a mesma 

região, a Figura 29 (C) mostra o perfil da densidade da energia potencial (  ) associada a 

onda de gravidade. 
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Figura 29 - (A) Perfil Flutuação da temperatura (K); (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado; (C) 

Perfil da densidade de energia potencial. 

O comprimento de onda vertical da perturbação detectada é da ordem de 2 km. A 

partir da medida da frequência fundamental da perturbação foi possível determinar que o 

período da onda foi de 19 minutos, aproximadamente. Comparando a Figura 29 (B) com a 

Figura 29 (C), fica evidente a relação inversa entre a densidade de energia e o quadrado da 

frequência Brunt-Väisälä torna-se evidente nos máximos de   , correspondentes aos mínimos 

de  2
, pode-se observar que a quantidade de energia potencial, por unidade de massa, chegou 

à 7,3 J/kg.  

A Figura 30 apresenta o desenvolvimento de aglomerados convectivos ao norte dos 

estados da região Nordeste. Estas nuvens convectivas apresentam topos altos e de baixas 

temperaturas, a Figura 30 mostra as imagens obtidas pelo satélite Meteosat 9, banda Color 

IR9, para o dia 09/04/2010 entre 11:45 e 13:30 UT.  
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Figura 30 - Imagem do satélite Meteosat, banda Color IR9 para o dia 09/04/2010. Fonte: EUMETSAT 

Segundo o Boletim de Monitoramento e Análise Climática - vol. 25, nº 04 de Abril de 

2010 - observou-se um aumento da atividade convectiva no mês de Abril, na região nordeste, 

ainda segundo este boletim a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) oscilou entre 5ºN e 

5ºS, no decorrer do mês de abril. A ZCIT atuou preferencialmente ao norte de sua posição 

climatológica, em particular nas proximidades da costa norte do Brasil. Portanto, a ocorrência 

deste sistema convectivo foi possivelmente o responsável pela geração da onda de gravidade 

observada no dia 09 de abril de 2010. 

Para o mesmo dia foi realizada uma simulação a partir do modelo desenvolvido por 

Paula (2018) para observar a evolução temporal dessa perturbação, foi colocada uma fonte 

convectiva a uma altitude de 12 km, na qual a fonte tem energia compatível com as geradas 

por ZCIT, aproximadamente 250 w/m
2
, Bomventi et al (2006). 

Na Figura 31 (A) temos a perturbação para um tempo de 10 segundos enquanto na 

Figura 31 (F) temos a propagação dessa perturbação para um tempo de 300 segundos.  Os 

gráficos mostram somente a perturbação, foi feita a diferença com um perfil não perturbado 

para que restassem somente as variações associada às perturbações da fonte. 
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Figura 31 - Simulação para o dia 09 de abril de 2010. 

É possível observar no eixo y a direita que no início tínhamos uma variação de 

temperatura da ordem de 0,5 K e com o passar do tempo essa variação da temperatura se 

estabiliza, atingindo uma variação de 20 K, aproximadamente, é possível também notar a 

propagação dessa onda, atingindo altitudes superior à 40 km.  

Com isso concluímos que uma fonte convectiva com valores de energia compatíveis 

com os encontrados em ZCIT, que é da ordem de 250 w/m
2
, podem gerar ondas de gravidade, 

ou seja, a ZCIT e uma possível fonte para a onda de gravidade gerada no dia 09 de abril de 

2010. 
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5.3 Estudo de caso: Sondagem realizada no dia 12/02/2011 

A sondagem realizada em 12/02/2011 iniciou-se às 11:33 horas (UT), com o 

lançamento do balão. Os dados de solo indicavam a temperatura de 23 °C, o tempo total da 

sondagem foi de 61 minutos. A Figura 32 (A) mostra o perfil da temperatura com os dados do 

modelo MSIS, enquanto que a Figura 32 (B) mostra o perfil da temperatura com os dados 

balão meteorológico. Nesta Figura, pode-se observar que o balão atingiu uma altura máxima 

próximo de 20,0 km de altitude, ainda na Figura 32 (B) fica evidente também o perfil 

oscilatório da temperatura entre 16,5 e 19,5 km de altitude. 

 

Figura 32 - (A) Perfil vertical da temperatura construído com os dados do modelo MSIS, (B) perfil vertical da 

temperatura construído com dados do balão, referentes a sondagem realizada no dia 12/02/2011 sobre a região de 

Natal/RN, ocorrida às 11:33. 

 

Na Figura 33 podemos observar que os dados fornecidos pelo modelo para a 

Troposfera possuem boa aproximação quando comparados com os medidos pelo balão 

meteorológico, entre 3,5 e 7,5 km de altitude existe uma pequena divergência na temperatura, 

a qual é inferior a 3 ºC. Contudo, para a Tropopausa, os dados do balão mostram que a 

temperatura mínima é da ordem de 191 K (– 82°C) e os dados do modelo fornece uma 

temperatura da ordem de 196 K (– 77°C), podemos observar no gráfico que segundo os dados 

do balão meteorológico a temperatura mínima é inferior as do modelo MSIS. Em relação aos 

limites de altitude da Tropopausa, os dados do balão quanto os dados do modelo mostram, 

que esta se encontra localizada entre 16 – 18 km.  
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Figura 33 - Sobreposição dos perfis verticais da temperatura construído com dados do balão (linha vermelha) e 

os dados do modelo MSIS (linha preta) referentes a sondagem realizada no dia 12/02/2011 sobre a região de 

Natal/RN, ocorrida às 11:33 horas, no eixo y do lado direito temos o tempo de voo do balão. 

Na Figura 34 (A) temos o perfil de flutuação obtido entre a diferença dos dados de 

balão e do modelo MSIS. Com isso fica evidente a perturbação na temperatura entre 16,3 e 

20,0 km de altitude, essa flutuação chega a 6,5 K e apresenta um comportamento oscilatório 

periódico. A Figura 34 (B) mostra o perfil da frequência de Brunt-Väisälä ( ) para a mesma 

região, a Figura 34 (C) mostra o perfil da densidade da energia potencial (  ) associada a 

onda de gravidade. 
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Figura 34 - (A) Perfil Flutuação da temperatura (K); (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado; (C) 

Perfil da densidade de energia potencial. 

O comprimento de onda vertical da perturbação detectada é da ordem de 1,7 km. A 

partir da medida da frequência fundamental foi possível determinar que o período da 

perturbação, o qual foi de 7,0 minutos, aproximadamente. Na Figura 34 (C) pode-se observar 

que a quantidade de energia potencial, por unidade de massa, chegou à 7,0 J/kg.  

A Figura 35 apresenta as imagens obtidas pelo satélite Meteosat 9, banda Color IR9, 

para o dia 12/02/2011 entre 11:30 e 13:15 UT.  
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Figura 35 - Imagem do satélite Meteosat, banda Color IR9 para o dia 12/02/2011. Fonte: EUMETSAT 

Segundo o Boletim de Monitoramento e Análise Climática - vol. 26, nº 02 de fevereiro 

de 2011 - a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) oscilou entre 3ºS e 5ºN, no decorrer 

do mês de fevereiro. A ZCIT atuou ao norte de sua posição climatológica nas três primeiras 

pêntadas, o que contribuiu para as anomalias negativas de precipitação. Nas demais pêntadas, 

a ZCIT atuou em conjunto com a nebulosidade associada aos Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis (VCAN), oscilando entre o Equador e 3ºS. Este deslocamento da ZCIT para posições 

mais ao sul durante a segunda quinzena contribuiu para a predominância de chuvas acima da 

média sobre o norte do Nordeste. Com isso temos a ocorrência de dois sistemas convectivos, 

porém os VCANs atuaram principalmente na segunda quinzena, com isso temos a ZCIT como 

a possível responsável pela geração da onda de gravidade observada no dia 12 de fevereiro de 

2011. 

Para esse evento também realizamos uma simulação a partir do modelo desenvolvido 

por Paula (2013) para observar a evolução temporal dessa perturbação, foi colocada uma 

fonte convectiva a uma altitude de 12 km, na qual a fonte tem energia compatível com as 

geradas por ZCIT, aproximadamente 250 w/m
2
, na Figura 36 (A) temos a perturbação para 

um tempo se 10 segundos enquanto na Figura 36 (F) temos a propagação dessa perturbação 

para um tempo de 300 segundos.   
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Figura 36 - Simulação para o dia 12 de fevereiro de 2011. 

É possível observar no eixo y a direita que no início tínhamos uma variação de 

temperatura da ordem de 0,4 K e com o passar do tempo essa variação da temperatura se 

estabiliza, atingindo uma variação de 25 K, aproximadamente, é possível também notar a 

propagação dessa onda, atingindo altitudes superior à 40 km.  

Novamente temos uma fonte convectiva com valores de energia compatíveis com os 

encontrados em ZCIT, e percebemos a propagação de uma perturbação, ou seja, a ZCIT e 

uma possível fonte para a onda de gravidade gerada no dia 12 de fevereiro de 2011. 
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5.4 Estudo de caso: Sondagem realizada no dia 16/12/2010 

A sondagem realizada em 16/12/2010 que será descrita a seguir é um estudo de caso 

extra, por se tratar de uma sondagem realizada no período noturno, porem decidimos explorar 

mais esse caso por se tratar de um episódio já relatado na literatura, o evento em questão foi 

discutido por MacDougall et al 2011, utilizando radio sondagem.  

Essa sondagem teve inicio às 23:30 horas (UT), com o lançamento do balão 

meteorológico. Os dados de solo indicavam a temperatura de 24,4 °C, o tempo total da 

sondagem foi de 68 minutos. A Figura 37 (A) mostra o perfil da temperatura com os dados do 

modelo MSIS, enquanto que a Figura 37 (B) mostra o perfil da temperatura com os dados 

balão meteorológico. Nesta Figura, pode-se observar que o balão atingiu uma altura máxima 

de aproximadamente 23,0 km, na Figura 37 (B) fica evidente também o perfil oscilatório da 

temperatura entre 18,0 e 23,0 km. 

 
Figura 37 - (A) Perfil vertical da temperatura construído com os dados do modelo MSIS, (B) perfil vertical da 

temperatura construído com dados do balão, referentes a sondagem realizada no dia 16/12/2010 sobre a região de 

Natal/RN (5,8°S; 35,5°O). 

Na Figura 38 podemos observar que os dados fornecidos pelo modelo para a 

Troposfera possuem boa aproximação quando comparados com os medidos pelo balão 

meteorológico, entre 4,0 e 10,0 km de altitude existe uma pequena divergência na 

temperatura, a qual é inferior a 5 ºC, um outro ponto interessante nos dados de balão é que 

podemos perceber duas pequenas inversões térmicas, a primeira a uma altitude de 

aproximadamente 2,5 km e a segunda próximo de 14 km de altitude.  
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Figura 38 - Sobreposição dos perfis verticais da temperatura construído com dados do balão (linha vermelha) e 

os dados do modelo MSIS (linha preta) referentes a sondagem realizada no dia 12/02/2011 sobre a região de 

Natal/RN (5,8°S; 35,5°O). 

 

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 fornecem uma temperatura da ordem de 196 K (– 

77°C), podemos observar no gráfico que segundo os dados do balão meteorológico a 

temperatura mínima é inferior as do modelo MSIS. Em relação aos limites de altitude da 

Tropopausa, os dados do balão mostram uma Tropopausa mais elevada que os dados do 

modelo, ficando evidente assim uma diferença de aproximadamente 2 km. 
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Figura 39 - (A) Perfil Flutuação da temperatura (K); (B) Perfil da frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado; (C) 

Perfil da densidade de energia potencial. 

 
Na Figura 39 (A) temos o perfil de flutuação obtido entre a diferença dos dados de 

balão e do modelo MSIS. Com isso fica evidente a perturbação na temperatura entre 18,8 e 

23,0 km de altitude, essa flutuação chega a 5,9 K e apresenta um comportamento oscilatório 

periódico. A Figura 39 (B) mostra o perfil da frequência de Brunt-Väisälä ( ) para a mesma 

região e a Figura 39 (C) mostra o perfil da densidade da energia potencial (  ) associada a 

onda de gravidade. 

O comprimento de onda vertical da perturbação é da ordem de 2,2 km. A partir da 

medida da frequência fundamental foi possível determinar que o período da perturbação, o 

qual foi de 12,0 minutos, aproximadamente. Na Figura 39 (C) pode-se observar que a 

quantidade de energia potencial, por unidade de massa, chegou à 8,8 J/kg.  

A Figura 40 apresenta as imagens obtidas pelo satélite Meteosat 9, banda Color IR9, 

para o dia 16/12/2010 entre 23:30 e 02:00 UT do dia seguinte.  
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Figura 40 - Imagem do satélite Meteosat, banda Color IR9 para o dia 16/12/2010. Fonte: EUMETSAT 

Segundo o Boletim de Monitoramento e Análise Climática - vol. 25, nº 12 de 

dezembro de 2010 – em praticamente todas as pêntadas para o mês de dezembro, a banda de 

nebulosidade associada à ZCIT pode ser notada em torno de 5ºN e somente durante a 5ª 

pêntada posicionou-se mais ao sul como pode ser observado na imagem média de temperatura 

de brilho mínima, Figura 41. Notou-se, também, que a banda de nebulosidade associada à 

ZCIT apresentou pouca atividade convectiva nas proximidades de áreas continentais.  

 

Figura 41 - Temperatura de brilho mínima GOES, 16 – 20 de dezembro de 2010. Fonte: Boletim de 

Monitoramento e Análise Climática - vol. 25, nº 12 de dezembro de 2010. 
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Assim como foi citado no início desse estudo de caso, esse mesmo dia foi estudado 

por MacDougall et al 2011, ele utiliza dados obtidos em três localidades, Caico, Cariri e 

Campina Grande. A pesquisa ocorre durante o período de um ano entre o início de março de 

2010 e o fim de fevereiro de 2011.  Parte de pesquisa é justamente relacionar as possíveis 

fontes das ondas de gravidade observadas durante esse período.  

Porém ao examinar as possíveis fontes, começando com as já conhecidas em latitudes 

médias, tais como, os terminadores do nascer / pôr-do-sol e distúrbios magnéticos aurorais, 

chegaram a conclusão que nenhum das possíveis fontes combinava bem com as observações. 

Por fim uma sugestão final para a fonte da propagação de 150º era a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), como já havia sido sugerida anteriormente por Rottger, (1977) e Tsuda, 

(2000).  

Chegamos a duas análises, primeira, segundo o Boletim de Monitoramento e Análise 

Climática à ZCIT apresentou pouca atividade convectiva nas proximidades de áreas 

continentais para o referido período, porém poderíamos ter outra fonte troposférica 

influenciando para esse dia, segundo, durante o ano de estudo com o início em março de 2010 

e o fim em fevereiro de 2011, podemos sim ter um leque de eventos tendo como fonte a 

ZCIT, principalmente durante os meses de maior atuação. 
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6 – Conclusões 

O principal objetivo desta tese foi verificar a quantidade de energia necessária para 

produzir os tipos de perturbações aqui estudadas estudas, assim como também destacar que as 

medidas realizadas por balões se apresentam como uma ferramenta útil para uma descrição do 

comportamento de ondas de gravidade observadas na média atmosfera, assim como localizar 

as fontes de geração das ondas de gravidade, observada sobre a região da cidade de Natal/RN 

(5,8°S; 35,5°O) com dados de balões meteorológicos.  

Apesar de todo trabalho desenvolvido nesta pesquisa, ainda se faz necessário uma 

investigação mais detalhada para estreitar mais ainda as possibilidades de fontes geradores 

desses eventos, assim como um aprofundamento em simulações numéricas, pois podem trazer 

significativos resultados em um estudo futuro. É necessário um computador mais robusto 

quanto ao processamento de dados, ressaltando também a necessidade de uma capacidade 

para o disco rígido maior, para armazenamento do dado em cada passo de tempo, pois simular 

apenas 300 segundos no passo de tempo leva aproximadamente 12 horas.  

Estudando os parâmetros das perturbações quase periódicas no perfil de temperatura 

da Estratosfera sobre a região da cidade de Natal/RN para os anos de 2009 à 2013 foi possível 

concluir que, em alguns casos, se tratava de assinaturas de ondas de gravidade com fonte na 

Troposfera. 

No estudo apresentado, utilizando dados coletados pelos balões meteorológicos e sua 

comparação com os dados do modelo MSIS, tornou possível a determinação de parâmetros 

associados às perturbações atmosféricas típicas das ondas de gravidade, tais como frequência, 

período e comprimento de onda vertical. 

Foram estudados 1494 perfis de temperatura, o que permitiu classificar 282 casos nos 

quais observou-se perturbações características de ondas de gravidade, estamos aqui incluindo 

o caso extra ara o dia 16/12/2010. Nos casos aqui apresentados os períodos das ondas de 

gravidade apresentaram valores compreendidos entre 5,2 – 19,0 minutos e os comprimentos 

de onda verticais apresentaram valores compreendidos entre 1,5 – 4,0 km. 

Nos casos aqui estudados, verificou-se que a densidade da energia potencial foi da 

ordem de 10,0 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 
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como estimar seus parâmetros físicos e a taxa de energia, por unidade de massa, associada a 

esse tipo de perturbação.  

Com isso dentre os objetivos específicos expostos, foi possível, caracterizar ondas de 

gravidade a partir da assinatura deixada em perfis de temperatura na Estratosfera equatorial 

com dados obtidos por balões meteorológicos, calcular a energia potencial associada às ondas 

de gravidade a partir da variância da temperatura em relação aos dados obtidos pelo modelo 

MSIS, assim como relacionar os casos estudados com fenômenos meteorológicos e 

determinar uma possível fonte mais preponderante.  

Contudo, podemos destacar que a região aqui estudada, ainda tem muito que se 

explorar, não só o entendimento das perturbações, mas também qual o demais fenômeno 

meteorológico que poderiam ser fontes de ondas de gravidade, principalmente no período em 

que não há atuação da zona de convergência intertropical, 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. 

Outro ponto que merece destaque para trabalhos futuros é aprimorar o modelo iniciado 

por Paula (2018), com isso tendo uma melhor modelagem dos sistemas atmosféricos, 

incorporando assim efeitos físicos para simular situações mais reais. 

Apesar de não ser este o foco desse trabalho, durante o nossos estudos foi verificado 

também a presença de ondas de gravidade no interior, em direção ao continente sendo 

verificado sua presença em regiões bem distantes do litoral o que reforçaria a hipótese das 

frentes convergência, mas por falta de dados simultâneos envolvendo diversas estações, tal 

estudo se apresenta como sugestão para futuros estudos 
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