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RESUMO
Estudos têm mostrado associação entre desenvolvimento de ciclones em superfície e
interação estratosfera-troposfera, e revelam a importância do entendimento desta interação na
previsão dos sistemas meteorológicos. O presente trabalho apresenta uma análise sinótica e
dinâmica da contribuição da intrusão de ar estratosférico na troposfera para o desenvolvimento
de um ciclone secundário em superfície. Este ciclone formou-se às 06:00 UTC do dia 17 de
abril de 1999 na costa leste do Rio Grande do Sul, 30 horas após a ciclogênese principal. Do
ponto de vista dinâmico existem diferenças fundamentais no processo de formação dos dois
ciclones. O ciclone principal se desenvolveu sob a influência de um centro de forte advecção de
vorticidade absoluta em 500 hPa, advecção quente e baroclinia moderada em superfície,
seguindo a teoria de desenvolvimento clássico de Sutcliffe. O ciclone secundário se formou
abaixo de um centro de máxima vorticidade ciclônica em 500 hPa e sob intensa advecçao fria
em superfície. O desenvolvimento secundário esteve associado com a intrusão de ar
estratosférico caracterizada pela presença de anomalias de vorticidade potencial, ar seco e alta
concentração de ozônio estratosférico na coluna atmosférica. Um núcleo de anomalia quente
em altos níveis, associado com a anomalia de vorticidade potencial, ao ser advectado para
sudeste contribuiu para queda de altura geopotencial em toda a coluna troposférica, exatamente
na área de desenvolvimento do ciclone secundário. Nos níveis médios, uma baixa desprendida
associada com a anomalia de vorticidade potencial, reduziu a velocidade de deslocamento do
padrão da onda. Isto permitiu o aquecimento do ar frio em baixos níveis através de transferência
de calor e umidade do oceano para atmosfera, dando origem a uma zona baroclínica paralela à
costa nos baixos níveis. O ciclone secundário desenvolveu-se do acoplamento entre a anomalia
de vorticidade potencial em altos níveis e baroclinia em baixos níveis, criando uma coluna de
vorticidade ciclônica em toda a troposfera. Do ponto de vista da previsão do tempo, a presente
análise indica a importância do monitoramento da interação estratosfera-troposfera, que pode
ser monitorada através de anomalias de vorticidade potencial em altos níveis, na formação de
ciclones secundários sobre a costa leste do Sul do Brasil.

ABSTRACT
The
association
between
cyclonic
developments
on
surface
and
stratosphere-troposphere interaction has been studied in many studies that reveal the
importance of the understanding of this interaction in the forecast of the meteorological
systems. This work presents a synoptic and dynamic analysis of stratospheric air intrusion,
which could be responsible for the development of a secondary cyclone on surface. This
cyclone formed at 06:00 UTC 17th April 1999 over east coast of Rio Grande do Sul, 30 hours
after the primary cyclogenesis that developed over the same region. From a dynamic point of
view there are fundamental differences in the formation process of the two cyclones. The
primary cyclone developed under the influence of strong cyclonic absolute vorticity advection
at 500 hPa, warm advection and moderate baroclinicity in surface, following the classical
Sutcliffe theory of development. The secondary cyclone formed below one center of maximum
cyclone vorticity at 500 hPa and intense cold air advection in surface. This system was
associated to the stratospheric air intrusion characterized by potential vorticity anomalies, dry
air and high concentration of stratospheric ozone in the atmospheric column. A warm air pool
anomaly at upper levels, associated to the potential vorticity anomaly, when advected to
southeast contributed to decrease of geopotential height in the tropospheric column, coinciding
with the development area of the secondary cyclone. At middle level, a cutoff low, which is also
associated with the potential vorticity anomaly, acts to reduce the wave pattern velocity. This
feature allows the low levels cold air heating due to the heat and moisture transference from
ocean to atmosphere, creating a baroclinic zone parallel to the coast. The secondary cyclone
development seems to be a coupling between the upper levels potential vorticity anomaly and
baroclinicity at low levels, creating a cyclonic vorticity column throughout the troposphere.
From the point of view of weather forecasting, this analysis shows the importance of
stratosphere-troposphere interaction, which can be monitored through of potential vorticity
anomalies at upper level, in order to predict the secondary cyclogenesis over east coast of South
Brazil.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Ciclogênese Extratropical
O desenvolvimento de ciclones extratropicais sobre a superfície terrestre ocorre em
regiões geográficas preferenciais. Geralmente, tais sistemas se desenvolvem em regiões
costeiras, a sotavento das montanhas e em áreas com fortes gradientes horizontais de
temperatura. GAN e RAO (1991) estudaram a freqüência de ciclogênese sobre a América do
Sul, usando 10 anos de dados do período de 1979 a 1988. Os seus resultados mostraram, em
geral, que a freqüência sazonal de ciclones é maior no inverno, principalmente no mês de
Maio. Em relação à distribuição espacial, observaram duas regiões ciclogenéticas, uma
próxima ao Uruguai e outra na região do Golfo de São Matias na Argentina. Notou-se também
que a região próxima ao Uruguai é mais ciclogenética nos meses de inverno e o Golfo de São
Matias no verão. SINCLAIR (1995) utilizou vorticidade geostrófica em 1000 hPa para o
período de 1980 a 1986 para fazer um estudo climatológico de ciclogênese para o Hemisfério
Sul. Ele verificou que os ciclones formam e se desenvolvem dentro das latitudes médias e
migram para leste e para o pólo durante o seu ciclo de vida. Entre as várias regiões
ciclogenéticas no Hemisfério Sul, destaca-se a costa sudeste da América do Sul. Nos meses
mais frios do ano, verificou-se dois centros de máxima densidade de desenvolvimento de
novos ciclones, uma próxima a 30°S, na costa do Sul do Brasil e Uruguai, e outra mais densa,
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sobre a da costa Argentina, perto de 45°S. No verão, a região da costa do Sul do Brasil e
Uruguai diminuiu de freqüência, a região mais ao sul permaneceu. SINCLAIR (1995)
verificou também, correlação das zonas ciclogenéticas com regiões de elevados gradientes de
temperatura da superfície do mar.
Na tentativa de melhor entendimento dos processos envolvidos no desenvolvimento
de ciclones extratropicais surgiram várias teorias. O modelo proposto por BJERKNES (1919)
e BJERKNES e SOLBERG (1922) foi uma das primeiras. Denominada de Teoria da Frente
Polar, esta teoria estabelece que os ciclones extratropicais desenvolvem-se através do
resultado da instabilidade da zona frontal que separa o ar polar do ar tropical. Esta
instabilidade forma uma onda constituída de frente fria e quente, a qual adquire uma
circulação ciclônica formando um centro de baixa pressão. Quando a frente fria avança sobre a
frente quente, o ciclone entra em fase de oclusão e alcança o seu estágio maduro.
Com a possibilidade de medidas de ar superior surgiu a teoria fundamental de
desenvolvimento de ciclones extratropicais ou teoria de Sutcliffe (SUTCLIFFE, 1947;
SUTCLIFFE e FORSDYKE, 1950; PETTERSSEN, 1956). Esta teoria atribui à advecção de
vorticidade no nível de não-divergência (por volta de 500 hPa) e advecção de espessura ou
temperatura na camada atmosférica entre a superfície e o nível de não-divergência, como
sendo os principais mecanismos que contribuem para a ciclogênese de superfície. Desta
forma, a representação tridimensional da troposfera é dada através das cartas sinóticas do
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padrão de espessura de 1000-500 hPa e altura geopotencial da superfície de 500 hPa. A partir
desta teoria surgiu a idéia de que os campos de pressão são reconstituídos continuamente pelo
campo de divergência, que por sua vez, são atualizados pelas forçantes associadas com
advecção de vorticidade e espessura. Assim, o movimento da baixa pressão em superfície é o
resultado da contínua reconstituição da divergência e convergência, atrás e na frente do centro
da baixa pressão, respectivamente.
Com a disponibilidade de novos dados, as tentativas de melhorar as teorias anteriores
continuaram. A teoria da instabilidade baroclínica, por exemplo, estabelece que distúrbios de
escala sinótica desenvolvem-se quando a energia potencial do estado básico, associada com
gradientes horizontais de temperatura é liberada na forma de energia cinética da perturbação.

Figura 1.1.1. Ilustração esquemática dos estágios de desenvolvimento de ciclone em
superfície. Altura geopotencial de 500 hPa (linhas sólidas), contornos de vorticidade ciclônica
em 500 hPa (linhas tracejadas), localização da frente fria e frente quente na superfície e o
máximo da velocidade do vento em 500 hPa representada por uma seta. L representa o centro
de baixa pressão em superfície e o sinal X indica o centro de máxima vorticidade ciclônica em
500 hPa. [Figura adaptada de Carlson (1991) para o Hemisfério Sul].

14

A seguir é feita uma descrição da evolução dos ciclones extratropicais, para o
Hemisfério Sul, baseada nas idéias clássicas de desenvolvimento. A evolução dos ciclones
pode ser separada em quatro estágios (CARLSON, 1991): perturbação inicial, rápido
desenvolvimento, maturidade e decaimento (Figura 1.1.1). No primeiro estágio (I), uma fraca
perturbação na superfície dá início ao desenvolvimento com vorticidade relativa ciclônica
associada com uma baixa pressão em superfície. Em 500 hPa, gradientes de vorticidade
absoluta na direção do escoamento resultam em advecção de vorticidade ciclônica a leste do
eixo do cavado sobre o ciclone de superfície (Figura 1.1.1-a). Desta forma, neste estágio temos
um fraco cavado na superfície e uma onda de altura geopotencial nos níveis médios, de forma
que, o centro do cavado em superfície posiciona-se a leste do eixo do cavado de 500 hPa (nível
de não divergência pela teoria de Sutcliffe). A leste do eixo do cavado de 500 hPa, existe
movimento vertical ascendente, convergência e queda de pressão nos baixos níveis, enquanto
no lado oeste do eixo do cavado ocorre movimento descendente, divergência e elevação da
pressão nos baixos níveis. Nesta fase, a intensificação da baixa de superfície é resultado das
forçantes de níveis médios. Esta intensificação provoca circulação ciclônica ao longo das
frentes de superfície. O segundo estágio (II) é caracterizado pelo desenvolvimento rápido do
ciclone. Quando a circulação ciclônica próxima da superfície se estabelece, inicia-se um
padrão de advecção de espessura de 1000-500 hPa através da advecção de temperatura nesta
camada. Advecção quente, mais intensa próximo da superfície, passa ocorrer a leste do ciclone
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e advecção fria a oeste, sendo que a advecção fria é mais forte no lado frio da frente. Este
padrão de superfície modifica a distribuição inicial de movimento vertical imposta pela
advecção de vorticidade, ou seja, onde inicialmente existia uma área geral de movimento
ascendente e convergência em baixos níveis, agora passa para um padrão com movimento
ascendente a leste e movimento descendente a oeste da baixa pressão de superfície. Neste
estágio, a advecção térmica assume maior importância e a circulação da baixa pressão
intensifica os gradientes de temperatura em baixos níveis. O ciclone de superfície migra na
direção de máxima queda de pressão, que ocorre no lado polar da frente quente ou a sudeste da
baixa pressão. A circulação associada ao desenvolvimento do ciclone faz com que a frente fria
mova-se para nordeste e a frente quente para sudeste (Figura 1.1.1-b). O anticiclone em
superfície, a oeste do cavado de 500 hPa, move-se para regiões de maior tendência positiva de
pressão, da qual acontece no lado leste do anticiclone. Isto porque, a advecção fria na baixa
troposfera e o movimento descendente a oeste da frente fria provoca a queda de altura
geopotencial de 500 hPa, e a elevação da altura no lado polar da frente quente. Num terceiro
estágio (III) de desenvolvimento, a interação entre a superfície e a dinâmica dos níveis médios
começa afetar o padrão de escoamento da média troposfera. Em 500 hPa, o escoamento
geostrófico de noroeste se intensifica no setor noroeste do ciclone de superfície devido aos
intensos gradientes de altura geopotencial nesta região (Figura 1.1.1-c). Esta região de ventos
intensos e o centro de vorticidade ciclônica na média troposfera deslocam-se para o setor oeste
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do ciclone de superfície. No quarto estágio (IV), o desenvolvimento atinge intensidade
máxima, e a partir de então, as frentes entram em oclusão e a intensificação começa a cessar
(Figura 1.1.1-d). Agora, o ar frio está presente sobre o centro do ciclone, desde os baixos
níveis até a tropopausa, e o centro de máxima vorticidade ciclônica em 500 hPa se desloca em
direção ao centro do ciclone de superfície.

1.2 Anomalias de Vorticidade Potencial e Intrusão Estratosférica
As anomalias de vorticidade potencial em altos níveis são frequentemente associados
com intrusão de ar estratosférico. Em superficies isentrópicas, a vorticidade potencial é
conservada para movimentos adiabáticos e sem fricção (BLUESTEIN, 1993). A estabilidade
estática é alta na tropopausa e baixa estratosfera, de modo que, o ar estratosférico movendo-se
para níveis da troposfera adquire vorticidade ciclônica para compensar a menor estabilidade
estática da troposfera, através da conservação da vorticidade potencial isentrópica. Esta
interação dinâmica entre a estratosfera e troposfera tem importante influência para os
processos de desenvolvimento dos sistemas meteorológicos de superfície (HOSKINS et al.,
1985; APPENZELLER e DAVIES, 1992; HOLTON et al., 1995; DAVIES e ROSSA, 1998;
DELDEN e NEGGERS, 2003; STOHL et al., 2003). Um dos primeiros processos dinâmicos
de interação estratosfera-troposfera a ser estudado, foi o estudo do fenômeno da dobra da
tropopausa (REED, 1955; REED e SANDERS, 1953; REED e DANIELSEN, 1959). Estes
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trabalhos mostraram que anomalias de vorticidade potencial na troposfera superior estavam
associadas com uma cunha de ar estratosférico descendo para a média e baixa troposfera. Esta
perturbação provocou uma ondulação amplificada na tropopausa dinâmica. REED (1955)
sugeriu, em suas conclusões, a intensificação simultânea de ciclones de superfície quando
ocorre perturbação na tropopausa dinâmica. Assim, a dobra da tropopausa foi definida como a
intrusão de ar estratosférico descendo, verticalmente inclinado, para os níveis médios e baixos
da troposfera em uma zona baroclínica.

Figura 1.2.1. Ilustração esquemática da circulação transverso/vertical que produz o fenômeno
da dobra da tropopausa (linhas sólidas indicam a circulação). Linha tracejada representa a
tropopausa dinâmica. [Adaptada de Danielsen (1968)].

Durante a década de 60, a interação estratosfera-troposfera, tais como a dobra da
tropopausa, foi intensamente estudada com o objetivo de descrever o transporte de ar
estratosférico para dentro da troposfera, e também para determinar a relação com frentes e
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jatos de altos níveis (DANIELSEN, 1964). DANIELSEN (1968) propôs um modelo de
formação da dobra da tropopausa (Figura 1.2.1), na qual, duas células de circulação,
associadas aos jatos de altos níveis, produzem uma zona de confluência, onde a intrusão do ar
estratosférico ocorre.
As anomalias de vorticidade potencial nos níveis superiores da troposfera são
frequentemente associadas com o desprendimento de uma baixa pressão, ou do termo inglês
cutoff low (LLASAT et al., 2007; GARREAUD e FUENZALIDA, 2007). NIETO et al. (2005)
verificaram que 72,63% das cutoff lows, identificadas sobre a Europa, estavam associadas às
máximas de vorticidade potencial, e 47,1% formaram baixas de superfície. FUENZALIDA
et al., (2005) estudou a ocorrência das cutoff lows sobre o Hemisfério Sul em 500 hPa para um
período de 31 anos. Os resultados mostraram que a ocorrência das cutoff lows é mais freqüente
no inverno. Estes resultados concordam com a climatologia de dobra da tropopausa realizada
por ELBERN et al. (1998). RONDANELLI et al. (2002) mostrou que a amplificação e a fase
madura de uma cutoff low ocorreu durante uma profunda intrusão de ar estratosférico, rico em
ozônio, até os níveis baixos da troposfera sobre o Oceano Pacífico Sul, próximo do Chile.
BARNES e COLMAN (1993) também verificaram que pelo menos 12 horas antes do início de
uma ciclogênese extratropical, associado com cutoff low, havia uma assinatura de
descendência de vorticidade potencial estratosférica para a média troposfera.
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1.3 Anomalias de Vorticidade Potencial e Ciclogênese de Superfície
Embora, seja conveniente reduzir os processos de desenvolvimento de ciclones para
padrões que ocorrem na superfície e no nível de 500 hPa, o processo de ciclogênese envolve a
troposfera inteira e a baixa estratosfera (CARLSON, 1991). Para que haja queda de pressão na
superfície é necessário que a divergência na troposfera superior seja maior que a convergência
de baixos níveis. Além disso, a temperatura média da coluna atmosférica deve aumentar para
que ocorra queda de pressão na superfície, ou seja, qualquer anomalia de temperatura nesta
coluna pode modificar a temperatura média da coluna. HIRSCHBERG e FRITSCH (1991)
estudaram a influência da ondulação da tropopausa na ciclogênese de superfície. Eles
observaram que a ondulação da tropopausa, tipicamente aparece antes do início de ciclones de
superfície, e o acompanha durante o processo de desenvolvimento. Na alta troposfera, por
volta de 200 hPa na região da ondulação, verificaram anomalia quente, a qual afetou
significantemente a localização e intensidade do ciclone de superfície. Esta anomalia de
temperatura na alta troposfera também influenciou a distribuição na tendência de altura
geopotencial, e consequentemente, no desenvolvimento de ciclones. A partir de várias
observações de desenvolvimento de ciclones, eles forneceram um modelo conceitual de
desenvolvimento e evolução de ciclones extratropicais em uma atmosfera baroclínica. O
modelo conceitual proposto por HIRSCHBERG e FRITSCH (1991) é dividido em três fases
(Figura 1.3.1).
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Figura 1.3.1. Diagrama esquemático (para o Hemisfério Norte) ilustrando o modelo
conceitual de desenvolvimento e evolução de um ciclone extratropical. À esquerda, descreve a
visão tridimensional da configuração da altura geopotencial de 200 hPa (linhas sólidas pretas e
sombreado) e temperaturas (linhas sólidas brancas) bem como a baixa de superfície, pressão
na superfície (linhas sólidas finas) e o fluxo horizontal denotada pelas setas. À direita, cortes
verticais, ao longo da posição mostrada na figura do centro, mostram a posição relativa da
tropopausa (linha sólida grossa), baixa de superfície L, movimento vertical (setas), advecção
quente (WAD, sombreado), perfil do vento médio, temperatura relativa, mudança de pressão e
regimes de estabilidade. [Figura adaptada de Hirschberg e Fritsch (1991)].
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Na primeira fase, no início da ciclogênese, o eixo de um cavado de altos níveis se
posiciona a oeste de um fraco distúrbio em superfície. Anomalia quente e alta estabilidade
estática são observadas na baixa estratosfera, onde a tropopausa está mais baixa. Na
estratosfera, o movimento vertical exerce uma grande influência no aquecimento adiabático
devido a grande estabilidade estática. Nestes níveis, quando o ar sobe ou desce, a taxa local de
resfriamento ou aquecimento adiabático pode ser bastante alta, mesmo quando as velocidades
são fracas (CARLSON, 1991). Assim, criam-se intensos gradientes horizontais de
temperatura e advecção quente no setor leste da região de tropopausa mais baixa. Numa
segunda fase, abaixo da advecção de ar quente em 200 hPa, pode surgir uma região de baixa
pressão na superfície devido ao aquecimento da coluna atmosférica. Na última fase, a
ondulação é mais pronunciada, a advecção quente na baixa estratosfera começa a diminuir e a
baixa de superfície está sob a região de tropopausa mais baixa. O esquema descrito acima,
indica a importância da dinâmica da tropopausa e sua contribuição ao desenvolvimento de
ciclones de superfície.
De acordo com HOSKINS et al. (1985), quando uma anomalia de vorticidade
potencial ciclônica em altos níveis se aproxima de uma região baroclínica na baixa troposfera
(Figura 1.3.2-a), a circulação ciclônica induz uma advecção quente, que por sua vez, cria
anomalias de temperatura na superfície, um pouco à frente da anomalia de vorticidade
potencial em altos níveis (Figura 1.3.2-b). Esta anomalia quente provoca circulação ciclônica
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em superfície que se somará com a circulação de altos níveis formando um intenso ciclone. As
anomalias de altos e de baixos níveis tenderão a entrar em fase promovendo a intensificação
mútua. A anomalia de superfície tenderá a intensificar a circulação ciclônica de altos níveis e
promovendo maior advecção de vorticidade potencial ciclônica atrás da anomalia de
vorticidade potencial de altos níveis. Esta interação afeta o movimento do ciclone diminuindo
o seu deslocamento para leste.

Figura 1.3.2. Figura esquemática (para o Hemisfério Norte) de ciclogênese associada com
anomalias de vorticidade potencial em altos níveis sobre uma região baroclínica. Em (a)
mostra a anomalia de vorticidade potencial de ar superior, indicada por +, e a associada
tropopausa baixa sobre uma região de significante baroclinicidade de níveis baixos. A
circulação induzida pela anomalia é indicada pela seta sólida e contornos de temperatura
potencial são denotas por linhas sólidas na superfície. A advecção por esta circulação induz a
uma anomalia quente em superfície um pouco a frente da anomalia de vorticidade potencial
como está indicada em (b). Esta anomalia quente reforça a circulação de altos níveis, de tal
modo que o movimento em direção ao equador advecta alta vorticidade potencial ciclônica o
movimento em direção ao pólo advecta baixa vorticidade potencial ciclônica, afetando o
deslocamento do sistema para leste. [Figura adaptada de Hoskins et al. (1985)].
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UCCELLINI et al. (1985) analisou o ciclone Presidents’ Day, ocorrido entre 18 e 19
de fevereiro de 1979 ao longo da costa leste da América do Norte utilizando dados de
radiosondagem, imagens de satélite e medidas de ozônio. Neste estudo, a intrusão de ar
estratosférico foi identificada através de elevados valores de vorticidade potencial descendo
da baixa estratosfera em direção a troposfera, que por sua vez, coincidiu com valores elevados
de ozônio. APPENZELLER e DAVIES (1996) estudaram do ponto de vista de vorticidade
potencial, um caso de desenvolvimento de onda frontal no lado leste do Atlântico Norte
ocorrido entre 19 e 21 de outubro de 1989. Seus resultados mostraram que associada à onda
frontal havia, na superfície, uma zona baroclínica frontal e alto teor de umidade, e em altos
níveis, uma anomalia de vorticidade potencial que se prolongava em direção ao equador.
Trabalhos baseados na inversão de vorticidade potencial (DAVIES e EMANUEL, 1991; HUO
et al., 1999; MARTIN e OTKIN, 2004) mostraram que ciclogêneses intensas têm sido
acompanhadas de anomalias de vorticidade potencial em altos níveis.
Na costa leste dos Estados Unidos e Canadá, ciclones denominados de Tipo B se
formam ao longo da costa a partir de um ciclone principal, formando um sistema secundário a
sudeste do primeiro ciclone (MILLER, 1946). Estes sistemas se formam no lado equatorial de
uma forte alta pressão fria na superfície. Os ventos de leste, no setor sul desta alta, trazem o ar
mais quente do oceano em direção à costa. Na costa leste da América do Norte, a localização
da corrente do Golfo, as temperaturas da superfície do mar mais quentes e os intensos
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gradientes de temperatura na superfície do mar, formam isotermas paralelas à costa criando
uma zona baroclínica ao longo da costa, de forma que quando os sistemas passam sobre estas
zonas baroclínicas sofrem intensificações (CIONE et al., 1993). ZHANG et al. (2002),
estudou a influência de várias anomalias de vorticidade potencial na formação de múltiplas
ciclogêneses frontais no oeste do Atlântico Norte. As ciclogêneses caracterizaram se pela
presença de pronunciada baroclinia nos baixos níveis, ao longo da frente fria de grande escala,
que estava sobre águas mais quentes do oceano, além da presença de múltiplas propagações de
anomalias de vorticidade potencial nos altos níveis. Experimentos numéricos mostraram que a
maioria dos ciclones frontais desenvolveu-se mesmo na ausência de aquecimento diabático e
que as anomalias de vorticidade em altos níveis desempenharam um papel importante na
amplificação das ciclogêneses frontais. FORD e MOORE (1990) analisaram o
desenvolvimento de um ciclone secundário de pequena escala, que se formou ao longo de uma
zona frontal, e esteve associado com forte baroclinia em superfície, no entanto, sem forçantes
de altos níveis.
Uma análise global estatístico da freqüência de dobra da tropopausa baseada em 10
→

anos de dados, utilizando divergência do vetor Q e vorticidade potencial, revelou que em
ambos os hemisférios as dobras da tropopausa são mais freqüentes e intensas nos meses frios
(ELBERN et al., 1998). Apesar de, o Hemisfério Sul apresentar menos profundidade e menor
freqüência em todo o ano, comparado ao Hemisfério Norte, a costa sudeste da América do Sul
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foi identificada, segundo o trabalho de ELBERN et al. (1998), como região de alta freqüência
de dobras da tropopausa. No inverno, os centros de máxima freqüência situa-se na região entre
Uruguai e Argentina, e no verão, próximo de 45°S, na costa leste da Argentina. Estas
localizações concordam com a climatologia de ciclones de GAN e RAO (1991). SPRENGER
et al. (2003) avaliou a distribuição da dobra da tropopausa para o período de um ano, e
verificou que no Hemisfério Sul, a máxima freqüência de dobras profundas, durante o inverno,
coincide com a climatologia de ciclones realizada por SINCLAIR (1995).
Vários estudos de ciclogêneses no Hemisfério Norte têm indicado a associação entre
fenômenos de interação estratosfera-troposfera e desenvolvimento de ciclones de superfície
(REED e DANIELSEN, 1959; DANIELSEN, 1968; DANIELSEN e MOHNEN, 1977;
ANCELLET et al., 1991). No entanto, no Hemisfério Sul, estudos que avaliam tal relação
ainda são poucos. MIKI-FUNATSU et al. (2004) estudou uma ciclogênese orográfica a leste
dos Andes, associada com anomalias de vorticidade potencial. Neste trabalho, verificou-se
que a topografia foi importante, porque favoreceu a advecção de vorticidade ciclônica e
intensificação da zona baroclínica em superfície. A inversão da vorticidade potencial indicou
que a advecção quente em baixos níveis foi fundamental para o início do desenvolvimento do
ciclone, e quando o ciclone intensificou-se, ambos os níveis, altos e baixos, apresentaram as
maiores contribuições. SATYAMURTY e SELUCHI (2007) estudaram um evento de vórtice
frio de ar superior ocorrido nos subtrópicos da América do Sul, onde a vorticidade relativa
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típica de anomalias de vorticidade potencial estava presente logo abaixo da tropopausa. O
núcleo do vórtice era frio entre 700 e 400 hPa e quente nos níveis mais altos, perto da
tropopausa. HOLLAND et al. (1987) identificou três tipos diferentes de ciclones na costa leste
da Austrália, dos quais, o tipo 3 formou-se próximo da costa, após a passagem de uma frente
fria, caracterizando um desenvolvimento secundário. Este ciclone se desenvolveu numa
região de forte gradiente de temperatura da superfície do mar, isto é, sob considerável
baroclinia em baixos níveis. As características da troposfera superior indicaram que o ciclone
secundário formou-se nas vizinhanças de uma perturbação da tropopausa.
De acordo com BOSART (1999), THORNCROFT et al. (1993) e DAVIES et al.
(1991), os ciclones de superfície, frequentemente tendem a se desenvolver na região corrente
abaixo das anomalias de vorticidade potencial próximo da tropopausa. As características da
tropopausa são muito importantes na evolução e intensidade dos ciclones e anticiclones de
superfície. Portanto, estudar o desenvolvimento de ciclones considerando também os altos
níveis da troposfera, tropopausa, e a baixa estratosfera é importante para entender os processos
ciclogenéticos na América do Sul.
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2. OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho é a investigação, através de análises sinótica e
dinâmica, da relação entre a interação estratosfera-troposfera e o desenvolvimento de ciclones
de superfície na costa leste do Sul do Brasil utilizando o conceito de vorticidade potencial.
Para isto, foi escolhido o período entre 15 a 22 de abril de 1999 para estudar a formação de
uma ciclogênese secundária, 30 horas após a formação do ciclone principal. Este evento
causou ondas elevadas no mar em toda a costa Sul e Sudeste do Brasil, devido à persistência,
por vários dias, dos ventos intensos de sudeste próximo à superfície, causando danos
econômicos para a população costeira (ROCHA et al., 2004). Do ponto de vista da previsão de
tempo, depois da passagem da frente fria, associada a um ciclone extratropical, geralmente,
existe o domínio da alta pressão, onde se espera quedas de temperatura e supressão da chuva e
nebulosidade. No entanto, o evento estudado se desenvolveu atrás da frente fria, bloqueando o
deslocamento da alta pressão para leste e provocando a incursão do ar frio para norte
(SATYAMURTY et al., 2002), e modificando significativamente as condições do tempo no
Sul do Brasil.
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3. DADOS E METODOLOGIA

3.1 Dados
Os dados utilizados são da reanálise II do NCEP (NCEP_REANALYSIS II,
NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, KANAMITSU et al., 2002). O conjunto
de dados se compõe das seguintes variáveis meteorológicas: pressão ao nível do mar (Pa),
altura geopotencial (m), componente zonal do vento (ms-1), componente meridional do vento
(ms-1), pseudo-velocidade vertical ou ômega (Pas-1) e umidade relativa (%). Estes dados
possuem espaçamento da grade horizontal de 2,5° de latitude por 2,5° de longitude com
144x73 pontos de grade global, em 17 níveis verticais de pressão (1000, 925, 850, 700, 600,
500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20, 10 hPa) e em quatro horários por dia (00Z,
06Z, 12Z e 18 Z). Utilizaram-se também dados de vento a 10 metros de altura (ms-1), umidade
específica a 2 metros de altura, temperatura a 2 metros de altura e fluxos de calor sensível e
latente (Wm-2) de superfície em grade gaussiana em quatro horários por dia. Os dados de
quantidade de ozônio total do Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) foram obtidos da
British Atmospheric Data Centre (BADC) (badc.nerc.ac.uk/dataset_index/?source=search).
As imagens do satélite GOES-8 no canal do infravermelho foram fornecidas pelo Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(CPTEC-INPE) (www.cptec.inpe.br) e a radiosondagem obtida no site do Departamento de
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Ciências

Atmosféricas

da

Universidade

de

Wyoming

(http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html).

3.2 Metodologia
A metodologia consiste de análises sinótica e dinâmica de campos meteorológicos no
período de 15 a 22 de Abril de 1999. Durante este período a costa leste do Rio Grande do Sul
sofreu a ação de dois ciclones num intervalo de 30 horas. Este período foi escolhido devido à
característica peculiar da formação da ciclogênese secundária após a passagem do primeiro
ciclone. O ciclone secundário esteve associado com uma forte intrusão estratosférica para
troposfera. A vorticidade potencial é um conceito muito útil na identificação de perturbações
na alta troposfera (REED, 1955). Para identificar anomalias de vorticidade potencial associada
ao evento secundário utilizou-se a vorticidade potencial (VP) em coordenada isobárica dada
por REED (1955):


∂θ ∂θ ∂v ∂θ ∂u 
VP = − g (ζ p + f )
−
+
∂p ∂x ∂p ∂y ∂p 


(1)

Onde g é a aceleração da gravidade, ζ p é a componente vertical da vorticidade
relativa em superfície de pressão p constante, f é o parâmetro de Coriolis, θ é a
temperatura potencial e, u e v são as componentes zonal e meridional do vento horizontal,
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respectivamente. Cada Unidade de Vorticidade Potencial (1 UVP) corresponde à
10 −6 m 2 s −1 K kg

−1

. Lembrando que no Hemisfério Sul, valores de UVP são tipicamente

negativos.
Baseado no estudo de HOSKINS et al. (1985) para o Hemisfério Norte, o valor de 1,5
UVP foi usado para definir a fronteira entre o ar troposférico e estratosférico. HOSKINS et al.
(1985) plotou a vorticidade potencial para uma atmosfera padrão idealizada, sem fricção e em
repouso ( Ps = − f g ∂θ ∂p ), para várias latitudes, como mostra a Figura 3.2.1.

Figura 3.2.1 Vorticidade potencial Ps associado com perfil de temperatura atmosférica
padrão e vorticidade relativa zero. Os perfis são baseados no padrão atmosférico dos EUA em
15°N, 45°N e 75°N. A unidade da abscissa está em (Unidade de Vorticidade Potencial) UVP.
Cada latitude apresenta uma descontinuidade na tropopausa. As posições das superfícies
isentrópicas estão indicadas por × (350K), ● (330K), + (315K) e ○ (300K). (Figura adaptada
de Hoskins et. al, 1985).

Observando a descontinuidade na Figura 3.2.1, nota-se que o nível da tropopausa,
para as latitudes entre 15°N e 45°N, se encontra acima de 200 hPa e com valores acima de 1,5
UVP. Por esta razão, como proposto por HOSKINS et al. (1985), o valor de -1,5 UVP foi
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utilizado para determinar a fronteira entre a troposfera e o nível da tropopausa no Hemisfério
Sul. No Hemisfério Sul, valores de vorticidade potencial abaixo de -1,5 UVP significam ar
com características tipicamente estratosférico, e acima de -1,5 UVP caracterizam o ar
troposférico. Dados de umidade relativa e ozônio total também foram utilizados para
identificar características estratosféricas dentro da troposfera. Segundo VAUGHAN et al.
(1994), o ar estratosférico é seco, desta forma, quando ocorre intrusão de ar estratosférico,
espera-se encontrar ar com umidade significativamente baixa descendo dos níveis altos em
direção a troposfera.
Uma variável dinâmica útil para identificar o movimento vertical, associado com a
→

intrusão de ar estratosférico, é a divergência do vetor Q , que surgiu a partir da equação ômega
quase-geostrófica (HOSKINS et al., 1978, SANDERS e HOSKINS, 1990). No diagnóstico de
→

movimentos ascendentes e descendentes, o vetor Q tem suas vantagens sobre a equação
quase-geostrófica. A equação ômega é composta da soma de duas forçantes, advecção de
vorticidade e temperatura, por isso estes termos podem ter sinais opostos e se cancelarem entre
→

si (HOLTON, 1992), enquanto o vetor Q depende apenas de um termo. Os movimentos
→

verticais, ou a circulação ageostrófica pelo método do vetor Q surge da destruição do
balanço térmico entre o cisalhamento vertical do vento e os gradientes horizontais de
r
temperatura. Áreas de movimento ascendente estão associadas com convergência do vetor Q ,
→

→

e áreas de movimento descendente com divergências do vetor Q . Portanto, o vetor Q
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permite identificar regiões de movimento descendente do ar estratosférico para os níveis da
→

troposfera. ELBERN et al. (1998), fazendo uso da divergência de vetor Q , construíram uma
→

climatologia global para a dobra da tropopausa e verificaram que o vetor Q é útil no
→

diagnóstico destes fenômenos. O vetor Q é dado pela seguinte equação (HOLTON, 1992):

r
r
 R ∂Vg r
∂Vg r 
R
Q = (Q1 , Q2 ) =  −
⋅ ∇ pT , −
⋅ ∇ pT 
 p ∂x

p
∂
y


→

(2)

v
Na equação (2), R é a constante do gás para o ar seco (287 J K-1 kg-1) , V g o vento
geostrófico e T a temperatura do ar, Q1 e Q2 são as componentes zonal e meridional do vetor
→

Q , respectivamente..

HIRSCHBERG e FRITSCH (1991) encontraram aquecimento anômalo em 200 hPa
associado à ondulação da tropopausa. A advecção horizontal desta anomalia quente tende a
aquecer a coluna, causando abaixamento da pressão na superfície. Assim, investigaram-se os
termos da equação da termodinâmica dada pela seguinte equação (BLUESTEIN, 1993):

r r
∂T
= −V ⋅∇p T
∂t
A

B

+ ω

RT
∂T
1 dJ
− ω
+
cp p
∂p
c p dt
C

D

E

(3)
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O termo A é o termo de variação local da temperatura, B advecção horizontal, C
expansão/compressão adiabática, D advecção vertical e por fim, E é o termo diabático,

r
calculado como resíduo da equação. Lembrando que V é o vento horizontal, ω é
pseudo-velocidade vertical, c p é o calor específico à pressão constante (1004 J K-1 kg-1) e J
representa a soma dos processos radiativos, liberação de calor latente, calor sensível ou
transporte turbulento.
Os estudos de ciclogêneses secundárias mostram que estes sistemas se formam sobre
intensas zonas baroclínicas em superfície na costa leste dos continentes (MILLER, 1946;
CIONE et al., 1993; HOLLAND et al., 1987). Os fluxos de calor e umidade do oceano para a
atmosfera são importantes na formação de zonas baroclínicas nos níveis baixos e conseqüente
contribuição na formação ou intensificação de ciclones extratropicais. Neste trabalho,
estimou-se o aquecimento provocado pelos fluxos de calor sensível e latente utilizando as
equações de NEIMAN e SHAPIRO (1993). Segundo os autores, calor e umidade são
transferidos para a atmosfera através da interação entre, os fluxos de calor e umidade na
superfície do mar, e as misturas verticais turbulentas. Esta interação resulta em mudanças de
temperatura e umidade do ar próximo à superfície. Os fluxos de calor sensível e latente são
dados pelas seguintes equações:

FS = − ρ Ch C p V10 (T10 − Ts )

(4)
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FL = − ρ Cq Lc V10 (q10 − qs )

(5)

Onde, ρ é a densidade, Ch é o coeficiente de troca de calor sensível, Cq
coeficiente de troca de umidade, V10 velocidade do vento a 10 metros de altura. T10 e Ts ,
temperatura do ar a 10 metros de altura e na superfície, respectivamente. q10 e qs , razão de
mistura do vapor d’água a 10 metros de altura e na superfície e Lc calor latente de
condensação (2,5x106 Jkg-1). E a tendência Lagrangeana da temperatura potencial θ ,
umidade q e temperatura potencial equivalente θ e são descritas pelas seguintes equações:

θ• =

dθ
g ∂S
=
dt c p ∂p

(6)

q• =

dq g ∂L
=
dt Lc ∂p

(7)

R
 1000  c p ∂L  κ
dθ e
g 
∂S
(1 − κ )
e

θe =
=
+ 
dt
cp 
∂p
p 
∂p 



•

Onde κ =

(8)

Lc q
e T e q em κ são temperatura do ar e umidade específica na
cp T

superfície, respectivamente. S é fluxo de calor sensível e L fluxo de calor latente.
Para o cálculo das equações acima, supõe-se que os fluxos decrescem linearmente de
um máximo na superfície e zero no nível de inversão.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Descrição Sinótica
A imagem do satélite GOES-8 no infravermelho, às 12:00 UTC de 15 de Abril,
mostra um aglomerado de nuvens localizado sobre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e sul do Paraná (Figura 4.1.1-a). Na Figura 4.1.2-a observa-se que neste horário havia
um fraco centro de baixa pressão na superfície, indicado por L, sobre o Paraguai,
estendendo-se como um cavado invertido em superfície até o Rio Grande do Sul. Em 300 hPa
existia anomalia de vorticidade potencial sobre o sul da Argentina (Figura 4.1.2-a). Às 00:00
UTC do dia 16 a nebulosidade deslocou-se para leste e nordeste, alinhando-se
noroeste-sudeste ao longo dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato
Grosso do Sul (Figura 4.1.1-b). Na costa leste do Rio Grande do Sul formou-se um centro de
baixa pressão com 1008 hPa denominada de L1, o qual se estendia até o centro da baixa
pressão L no norte da Bolívia (Figura 4.1.2-b). Neste horário, a anomalia de vorticidade
potencial estava sobre a Argentina como um filamento orientado na direção noroeste-sudeste
semelhante aos encontrados por APPENZELLER e DAVIES (1992; 1996). Na Figura
4.1.1-c, a imagem de satélite das 12:00 UTC do dia 16 indica o desenvolvimento de uma
nuvem vírgula invertida sobre o Uruguai. A frente fria associada ao sistema L1 se deslocou
para nordeste e se estende
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Figura 4.1.1. Imagens do GOES-8 no canal do infravermelho às: (a) 12:00 UTC do dia 15; (b)
00:00 UTC do dia 16; (c) 12:00 UTC do dia 16; (d) 00:00 UTC do dia 17; (e) 12:00 UTC do
dia 17; (f) 00:00 UTC do dia 18 de abril de 1999. L, L1 e L2 indicam as localizações dos
centros de: baixa pressão associado a uma frente fria, baixa pressão principal e secundária,
respectivamente. H é o centro da alta pressão. O sinal de cruz (+) denota a posição do núcleo
da anomalia de vorticidade potencial (VP) em 300 hPa.

37

desde a Bolívia até o oceano Atlântico Sul. Neste horário a baixa pressão L1 se intensificou,
atingindo pressão central de 1001 hPa, e sobre o Rio da Prata na Argentina, formou-se um
núcleo mais intenso, de -5,5 UVP, de vorticidade potencial em 300 hPa (Figura 4.1.2-c). A
oeste do núcleo da anomalia de vorticidade potencial um forte anticiclone de 1034 hPa estava
cruzando a cadeia de montanha dos Andes.

Figura 4.1.2. Vorticidade potencial em 300 hPa (UVP, sombreado, somente valores
negativos) e pressão ao nível médio do mar (contornos sólidos em intervalos de 2 hPa). L, L1,
L2 e H são como na Figura 4.1.1.
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Conclusão da Figura 4.1.2

Doze horas mais tarde (Figura 4.1.1-d), às 00:00 UTC do dia 17, a frente fria deslocou
para norte e a atividade convectiva era mais intensa sobre o continente, no setor quente da
frente fria. A nuvem vírgula invertida sobre o Uruguai aumentou de tamanho e tem uma forma
mais definida, com ausência de nuvens na sua parte central. De acordo com SEMPLE (2003) e
BROWNING (1997) a região sem nuvens, que caracteriza uma nuvem vírgula, está associada
com intrusão de ar estratosférico seco que ao alcançar os níveis baixos divide-se em direções
opostas, formando o braço ascendente para um lado e o braço descendente para o outro
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(DANIELSEN, 1964). O núcleo da anomalia de vorticidade potencial enfraqueceu para -4,5
UVP e deslocou para nordeste, a baixa pressão L1 moveu para sudeste, ambos lentamente, e a
alta pressão H avançou para dentro do continente na direção norte. Às 00:00 UTC do dia 17
(Figura 4.1.2-d), a pressão central do ciclone L1 era de 997 hPa, pressão central mais baixa,
que já havia sido alcançada ás 18:00 UTC do dia 16 (Tabela 1). Observa-se também, na Figura
4.1.2.d, o alongamento ciclônico do setor oeste da baixa pressão L1 na direção da costa do
Uruguai e Sul do Brasil, formando uma área de forte gradiente de pressão abaixo do núcleo da
anomalia de vorticidade potencial em 300 hPa. Nesta área, às 06:00 UTC do dia 17
desenvolveu-se um outro centro de baixa pressão, denominada L2, com pressão central de 998
hPa, ligeiramente deslocada para sudeste do núcleo da anomalia de vorticidade potencial
(Figura 4.1.2-e). O ciclone principal L1, com pressão central de 999 hPa, situa-se, neste
horário, sobre o oceano, e aproximadamente 1200 km a sudeste do L2. O anticiclone
continuou seu deslocamento para norte e está centrado sobre o norte da Argentina
(aproximadamente em 25°S e 60°W) com pressão central por volta de 1028 a 1030 hPa. Este
posicionamento favoreceu a incursão de ar frio, na parte continental dos subtrópicos da
América do Sul, e segundo SATYAMURTY et al. (2002), esta massa de ar frio causou quedas
de até 16°C em 24 horas em alguns pontos do continente e foram registradas geadas no
período da manhã do dia 17 no Sul do Brasil.
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Ás 12:00 UTC do dia 17 de abril L2 (Figura 4.1.2-f), o núcleo da anomalia de
vorticidade potencial em 300 hPa desprendeu do filamento de orientação noroeste-sudeste e se
aproximou do centro de baixa pressão L2. A baixa pressão L1 enfraqueceu e deslocou
rapidamente para sudeste, enquanto o ciclone L2 aprofundou e atingiu a pressão central de 996
hPa. A alta pressão a leste dos Andes, parece bloqueada pelo sistema L2, e moveu para norte
alcançando a Bolívia, Paraguai e o centro oeste do Brasil. Na Figura 4.1.2-g, das 18:00 UTC
do dia 17, observa-se que, a circulação anticiclônica associada à alta pressão H começa a
entrar pelo lado sul do sistema L2. Às 00:00 UTC do dia 18 (Figura 4.1.2-h), houve
acoplamento do centro da anomalia de vorticidade potencial em 300 hPa e o centro da baixa
pressão L2 em superfície. Neste horário, L2 atingiu sua maior intensidade em termos de
pressão central, com mínimo de 994 hPa, e a nuvem vírgula invertida, associada ao ciclone L2,
e a anomalia de vorticidade potencial moveram-se lentamente para leste situando-se
totalmente sobre o oceano Atlântico Sul, mas ainda próximo da costa do Sul do Brasil (Figura
4.1.1-f).
O ciclone L2 permaneceu semi-estacionário próximo da costa leste do Sul do Brasil
até 21 de abril, quando finalmente se deslocou rapidamente para leste e em seguida dissipou.
Embora, não tenha ocorrido forte aprofundamento dos dois ciclones, estes eventos permitiram
a formação de intensas pistas de vento de sul e sudeste próximo da superfície, resultando na
formação e propagação de altas ondas no mar para a costa do Brasil (ROCHA et al., 2004).
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A costa Sul do Brasil sofreu a ação de fortes ventos de sul e sudeste devido à
formação seqüencial dos dois ciclones. A Tabela 1 mostra um resumo do valor máximo e
médio do vento a 10 metros de altura. A média foi calculada dentro de uma área de 20°x20°
centrada no centro das baixas L1 e L2. Das 00:00 UTC do dia 16 até 00:00 UTC do dia 17 as
médias foram calculadas centradas no sistema de baixa pressão L1, e das 06:00 UTC do dia 17
até 18:00 UTC do dia 19, centradas na baixa pressão L2.

.

Às 00:00 UTC do dia 17 foi obtida a velocidade média mais alta de 12,8ms-1 em todo

o período de atividade de L1 e L2 (Tabela 1), e ventos de sul e sudeste com velocidade
máxima de 22ms-1 sopravam em direção à costa do Rio Grande do Sul (Figura 4.1.3.a). Às
06:00 UTC do dia 17, horário de formação da L2, velocidade de 27ms-1 de sul e sudeste, foi a
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máxima na costa leste do Sul do Brasil (Figura 4.1.3-b), e a média na área foi de 11,5 ms-1
(Tabela 1). A partir de 00:00 UTC do dia 18 os ventos fortes foram de sudoeste no setor
noroeste de L2 (Figura 4.1.3-c), e das 06:00 UTC do dia 18, ventos de sudeste passaram a
predominar no setor sudeste (Figura 4.1.3-d) com velocidades máximas entre 13 ms-1 e 21
ms-1.

Figura 4.1.3. Vetor velocidade do vento a 10 metros de altura (ms-1) e sua magnitude
(sombreado em intervalos de 5 ms-1). L1 e L2 são como na Figura 4.1.1.

As médias dos ventos na área aumentaram durante o período que vai do início do
sistema até a fase mais profunda da baixa pressão, tanto L1 quanto L2, indicando que neste
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período havia uma área maior de ventos mais intensos em torno do sistema de baixa pressão. A
partir de 06:00 UTC do dia 18 as velocidades máximas e médias diminuem quase linearmente,
entrando em fase de decaimento.
Na superfície, o termo de advecção de vorticidade absoluta na equação da vorticidade
é pequena para os sistemas de escala sinótica, tal que podemos avaliar a tendência de
vorticidade através do campo de divergência. De forma que, convergência em baixos níveis

Figura 4.1.4. Divergência de massa (sombreado em intervalos de 0,5x10-5 s-1, somente
valores negativos) e vorticidade relativa ciclônica (linhas sólidas em intervalos de 2x10-5 s-1)
em 1000 hPa. L1, L2 e H são como na Figura 4.1.1.
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Conclusão da Figura 4.1.4.

tende a desenvolver vorticidade ciclônica, assim, os sistemas de baixa pressão estão
associados às áreas de convergência de massa e vorticidade ciclônica na superfície. O campo
de divergência de massa em 1000 hPa, às 12:00 UTC do dia 15 de abril, mostra uma região de
convergência de massa próximo da baixa pressão L que está associada com uma frente fria
(Figura 4.1.4-a). Esta região de convergência se encontra na área de grande aglomerado de
nuvens mostrada na Figura 4.1.1-a. Às 00:00 UTC do dia 16 (Figura 4.1.4-b) observa-se
convergência de massa e vorticidade relativa ciclônica associada à formação do sistema L1.
Nota-se também uma área alongada noroeste-sudeste de convergência associada à frente fria
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observada na Figura 4.1.1-b. A convergência de massa e a vorticidade relativa ciclônica,
associada ao ciclone L1, se intensificam às 12:00 UTC o dia 16 (Figura 4.1.4-c), atingindo
-3,5x10-5 s-1 e -6x10-5 s-1, respectivamente.
Às 00:00 UTC do dia 17, a vorticidade relativa ciclônica associada ao sistema L1,
alongou-se na em direção à costa (Figura 4.1.4-d), como já mostrou o campo de pressão ao
nível médio do mar na Figura 4.1.2-d, e formaram-se dois centros de convergência de massa,
um sobre o oceano associado ao ciclone L1 e outro na costa leste do Uruguai, indicando
condições favoráveis para a formação do sistema L2. Às 06:00 UTC do dia 17, os centros de
convergência de massa associados aos sistemas L1 e L2 se dividiram (Figura 4.1.4-e). Seis
horas mais tarde (Figura 4.1.4-f) observa-se que o sistema L1 se afastou de L2 seguindo a
direção sudeste juntamente com o centro de vorticidade relativa e convergência de massa,
enquanto L2 permanece próximo da costa e notam-se claramente dois centros, tanto de
convergência como também de vorticidade ciclônica. Às 18:00 UTC do dia 17 o sistema L1
deslocou para sudeste aproximando-se de um outro centro de vorticidade ciclônica que estava
mais ao sul. A baixa pressão L2 deslocou muito pouco e continuou perto da costa do Sul do
Brasil (Figura 4.1.4-g). No horário de maior intensidade do ciclone L2 (Figura 4.1.4-h), tanto a
vorticidade relativa ciclônica como a divergência de massa, se intensificaram levemente. A
vorticidade ciclônica e a convergência de massa, associada ao sistema L1, juntaram-se com o
centro de vorticidade que estava mais ao sul (Figura 4.1.4-h). Seguindo a evolução temporal
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dos campos de pressão ao nível médio do mar, vorticidade relativa e convergência de massa, o
sistema L2 foi considerado uma ciclogênese secundária, iniciada às 06:00 UTC do dia 17, que
desenvolveu-se a noroeste do ciclone principal L1, iniciada às 00:00 UTC do dia 16. Desta
forma, o sistema L2 foi considerado como uma formação secundária próximo do ciclone
principal L1.

Figura 4.1.5. Trajetória dos centros de baixa pressão L1 (….▲….) e L2 (--------) com os
respectivos horários inicial e final.

As trajetórias dos centros dos sistemas L1 e L2 na Figura 4.1.5 mostram que L1 teve
duração de dois dias e deslocamento rápido para sudeste, enquanto L2 durou cerca de cinco
dias com deslocamento zonal muito lento.
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4.2 Desenvolvimento Clássico de Sutcliffe
Baseada na teoria fundamental de desenvolvimento de Sutcliffe, a advecção de
vorticidade absoluta ciclônica em 500 hPa e advecção quente, entre a superfície e o nível de

Figura 4.2.1. (a) e (e) Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m) e advecção de
vorticidade absoluta ciclônica (sombreado em intervalos de 4x10-10 s-2) em 500 hPa. (b) e (f)
Advecção de temperatura em 1000 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em intervalos de
3x10-5Ks-1 denotam valores positivos e negativos, respectivamente) e pseudo-velocidade
vertical ascendente em 925 hPa (sombreado em intervalos de 0,1Pas-1). (c) e (g) Vetor
velocidade do vento horizontal a 10 metros de altura (ms-1) e magnitude do gradiente de
temperatura em 1000 hPa (sombreado em intervalos de 4x10-5Km-1). (d) e (h) Umidade
específica a 2 metros de altura (sombreado em intervalos de 0,002 kgkg-1). L1 e L2 indicam as
posições dos centros de baixa pressão principal e secundária, respectivamente. H é o centro de
alta pressão.
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Conclusão da Figura 4.2.1

não divergência (em torno de 500 hPa), favorecem formação ou intensificação de ciclones de
superfície.
De acordo com esta teoria, a tendência de movimento ascendente, vorticidade
ciclônica na superfície e, consequentemente, abaixamento da pressão ao nível médio do mar,
se localizará sob a área de máxima advecção de vorticidade absoluta ciclônica no nível de não
divergência e advecção quente na baixa troposfera no setor leste do centro da baixa pressão.
Os campos de advecção de vorticidade absoluta em 500 hPa e advecção de
temperatura em 1000 hPa, das 00:00 UTC do dia 16 de abril, indicam que o sistema L1 se
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formou sobre uma área de advecção de vorticidade absoluta ciclônica em 500 hPa (Figura
4.2.1-a). Em superfície, o centro de máximo movimento vertical ascendente localiza-se entre
advecção quente a leste e advecção fria a oeste do sistema L1 (Figura 4.2.1-b). Neste horário,

Figura 4.2.2. (a) Vorticidade potencial em 300 hPa (sombreado em intervalos de 0,5 UVP,
somente valores negativos) e pressão ano nível do mar (contornos sólidos em intervalos de 2
hPa). (b) Divergência de massa (sombreado em intervalos de 0,5x10-5 s-1, somente valores
negativos) e vorticidade relativa ciclônica (linhas sólidas em intervalos de 2x10-5 s-1) em 1000
hPa. (c) Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m) e advecção de vorticidade
absoluta ciclônica (sombreado em intervalos de 4x10-10 s-2) em 500 hPa. (d) Advecção de
temperatura em 1000 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em intervalos de 3x10-5 Ks-1 denotam
valores positivos e negativos, respectivamente) e pseudo-velocidade vertical ascendente em
925 hPa (sombreado em intervalos de 0,1Pas-1). L1 e L2 indicam as posições dos centros de
baixa pressão principal e secundária, respectivamente. H é o centro de alta pressão.
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tanto a forçante dinâmica de níveis médios como a forçante térmica de baixos níveis são
relativamente fracas.
Observa-se na Figura 4.2.1-c, que L1 situa-se numa região de gradiente moderado de
temperatura e confluência dos ventos de norte a leste do centro da baixa pressão que advecta ar
mais úmido para a mesma região de advecção quente (Figura 4.2.1-d).

Figura 4.2.3. (a) e (c) Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m) e advecção de
vorticidade absoluta ciclônica (sombreado em intervalos de 4x10-10 s-2) em 500 hPa. (b) e (d)
Advecção de temperatura em 1000 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em intervalos de 3x10-5
Ks-1 denotam valores positivos e negativos, respectivamente) e pseudo-velocidade vertical
ascendente em 925 hPa (sombreado em intervalos de 0,1Pas-1). L1 e L2 indicam as posições
os centros de baixa pressão principal e secundária, respectivamente. H é o centro de alta
pressão.
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O termo de aquecimento diabático da equação de Sutcliffe pode estar contribuindo
através da formação de nuvens (Figura 4.1.1-b) com conseqüente liberação de calor latente.
Às 06:00 UTC do dia 16, advecção de vorticidade ciclônica em 500 hPa, advecção quente em
baixos níveis e o movimento ascendente sofreram intensificações (Figura 4.2.1-e,-f). Os
gradientes de temperatura e advecção de umidade não se alteraram de forma significativa
(Figura 4.2.1-g,-h).
Às 18:00 UTC do dia 16, o núcleo de anomalia de vorticidade potencial estava
exatamente sobre uma região de discreta convergência de massa em superfície sobre o
Uruguai (Figura 4.2.2-a,-b). Esta região se encontra abaixo do centro do cavado em 500 hPa
(Figura 4.2.2-c) e coincide com a área de movimento ascendente sob advecção fria (4.2.2-d).
Às 00:00 UTC do dia 17, a advecção de vorticidade absoluta ciclônica relativamente forte a
leste do cavado de 500 hPa estava sobre o Estado de Santa Catarina (Figura 4.2.3-a) e em
superfície a advecção fria se encontrava sobre a região de movimento ascendente associado à
formação do sistema L2 (Figura 4.2.3-b). Quando o centro de baixa pressão L2 se formou, às
06:00 UTC do dia 17, o centro de máxima advecção de vorticidade absoluta ciclônica havia se
deslocado um pouco para nordeste (Figura 4.2.3-c). O movimento ascendente associado ao
sistema L2 situava-se no oceano (Figura 4.2.3-d), logo abaixo, próximo do centro de máxima
vorticidade ciclônica em 500 hPa (como pode ser visto na Figura 4.6.6-a mais adiante), em vez
de estar próximo do Estado de Santa Catarina, onde se esperaria ocorrer os máximos de
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movimento ascendente, pois o termo de advecção (Figura 4.2.3-c) estaria contribuindo para a
tendência de vorticidade ciclônica. Advecção quente observada na Figura 4.2.3-d está
associada com o sistema L1, enquanto a advecção fria domina sobre a região de formação de
L2. Embora, o sistema L2 tenha se desenvolvido próximo da máxima advecção de vorticidade
absoluta em 500 hPa (Figura 4.2.3-c), L2 não sofreu influência desta advecção, pois se
houvesse alguma influência se esperaria, pelo menos, o deslocamento do sistema L2 na
direção de máxima advecção de vorticidade ciclônica. Além disso, este sistema se formou sob
forte advecção fria e abaixo do centro do cavado em 500 hPa. Portanto, o desenvolvimento dos
dois ciclones se deu de formas distintas. Enquanto, o ciclone principal L1 se formou de acordo
com a teoria clássica, esta teoria não explica o desenvolvimento do ciclone secundário L2.

4.3 Intrusão Estratosférica
O sistema L2 iniciou-se logo abaixo de um núcleo de anomalia de vorticidade
potencial. Estas anomalias em altos níveis, geralmente, estão associadas com o abaixamento
do nível da tropopausa dinâmica e a invasão de ar estratosférico para os níveis da troposfera.
Uma das características do ar estratosférico e de altos níveis é a baixa umidade do ar
(VAUGHAN et al., 1994; COX et al., 1995, 1997). Figura 4.3.1 mostra uma concordância das
áreas de umidade relativa abaixo de 10% e anomalias de vorticidade potencial abaixo de -1,5
UVP em 300 hPa.
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Figura 4.3.1. Umidade relativa (sombreado em intervalos de 10%) e vorticidade potencial
(linhas sólidas em intervalos de -0.5 UVP, somente valores negativos) em 300 hPa. A linha
reta vertical indica a posição do corte vertical da Figura 4.3.2 e 4.3.3.

Figura 4.3.2. Corte vertical, ao longo de 55°W de longitude, da divergência do vetor Q (linhas
sólidas indicam valores acima de 0,4 x10-15 ms-1kg-1 e pontilhadas abaixo de -0,4 x10-15
ms-1kg-1) e temperatura potencial (linhas sólidas finas em intervalos de 5K) e contorno de -1,5
UVP (linha sólida grossa).
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Quando a intrusão de ar estratosférico ocorre, supõe-se ocorrer também, movimento
vertical descendente na região da anomalia de vorticidade potencial (ELBERN et al., 1998),
tal que transporte características estratosféricas para a troposfera. Figura 4.3.2 apresenta um
corte vertical ao longo de 55°W de longitude (localização do corte indicada na Figura 4.3.1),
passando pelo núcleo da anomalia de vorticidade potencial, mostrando a divergência do vetor
→

Q , o contorno de -1,5 UVP e temperatura potencial, às 00:00 UTC do dia 17. Nota-se nesta
→

figura uma grande área de divergência do vetor Q denotando movimento descendente, desde
a estratosfera até o nível de 700 hPa. Ao sul e ao norte do movimento descendente,
→

observam-se regiões de convergência do vetor Q , ou seja, movimento ascendente. O
movimento vertical descendente predomina no setor norte do núcleo da anomalia de
vorticidade potencial. Estes movimentos ascendentes e descendentes indicam uma
similaridade com o padrão de circulação descrito por DANIELSEN (1968) para o modelo da
dobra da tropopausa. Abaixo da anomalia de vorticidade potencial o gradiente de temperatura
potencial é intenso e exibe forte região baroclínica.
Examinando o corte vertical de umidade relativa na mesma localização da Figura
4.3.2 (Figura 4.3.3), observa-se uma grande cunha de umidade relativa abaixo de 10%
atingindo os níveis baixos da troposfera. Esta coluna de baixa umidade relativa concorda com
as áreas de anomalia de vorticidade potencial e movimento descendente observadas na Figura
4.3.2.
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Figura 4.3.3. Corte vertical, ao longo de 55°W de longitude, da umidade relativa (sombreado
em intervalos de 10%) e vorticidade potencial (linhas sólidas finas em intervalos de 2 UVP,
somente valores negativos) e contorno de -1,5 UVP (linha sólida grossa).

Figura 4.3.4. Diagrama Skew-T da radiosondagem de Porto Alegre (51.18°W, 30 °S) das
00:00 UTC do dia 17 de abril 1999 mostrando temperatura e temperatura do ponto de orvalho
(°C).
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A sondagem de Porto Alegre (51.18°W e 30 °S) das 00:00 UTC do dia 17 de Abril
(Figura 4.3.4) indica temperatura do ponto de orvalho abaixo de -70°C alcançando 650 hPa,
confirmando a presença de ar seco da estratosfera nos níveis baixos da troposfera.
Outra definição da tropopausa dinâmica é baseada na quantidade de ozônio numa
coluna atmosférica (STOHL et al., 2003). Assim, anomalias de vorticidade potencial devem
coincidir com regiões de maior quantidade de ozônio e espera-se que o movimento
descendente observado na Figura 4.3.2 transporte o ozônio estratosférico para os níveis da
troposfera. À esquerda da Figura 4.3.5, mostram-se os dados do TOMS, onde regiões mais
escuras denotam uma quantidade maior de ozônio na coluna atmosférica, e à direita os
contornos de vorticidade potencial abaixo de -1,5 UVP em 300 hPa e temperatura do ar em
200 hPa. A seqüência do dia 16 ao dia 18, em intervalo de um dia, exibem áreas de quantidade
maior de ozônio coincidindo fortemente com áreas de anomalias de vorticidade potencial,
mostrando que vorticidade potencial é um conceito muito útil para identificar regiões de maior
concentração de ozônio numa coluna atmosférica.
As análises anteriores são fortes indicativos da ocorrência de intrusão de ar
estratosférico, devido ao movimento descendente associado a uma região de anomalias de
vorticidade potencial. A presente análise concorda com GOUGET (2000), que estudou a
intrusão estratosférica ocorrida ao norte da Argentina, associada com dobra da tropopausa, e
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Figura 4.3.5. (a), (c) e (e) Ozônio total do TOMS (DU) ás 11:20 UTC. O sinal de cruz (+)
denota a posição do núcleo da anomalia de vorticidade potencial em 300 hPa. (b), (d) e (f)
Temperatura do ar em 200 hPa (linhas sólidas em intervalos de 2 K) e vorticidade potencial em
300 hPa (sombreado, somente valores negativos em intervalos de 0,5 UVP).
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verificou também a correspondência entre valores relativamente altos de ozônio e umidade
relativa abaixo de 25% na troposfera. Outros trabalhos como DANIELSEN (1968),
UCCELLINI et al. (1985), RAMAMURTHY e XU (1994) e DAVIES e SCHUEPBACH
(1994) também verificaram concordância entre quantidades maiores de ozônio na coluna
atmosférica e anomalias de vorticidade potencial.
Embora, as características deste evento mostrem semelhanças com o fenômeno da
dobra da tropopausa, a inclinação do contorno de -1,5 UVP para norte, observada na Figura
4.3.2 e 4.3.3, não é suficiente para caracterizar um fenômeno de dobramento da tropopausa.
Para caracterização rigorosa da dobra da tropopausa é necessário que os contornos de
vorticidade potencial apresentem uma inclinação vertical mais acentuada como descrito nos
trabalhos de UCCELLINI et al. (1985), COX et al. (1995, 1997), WANDISHIN et al. (2000),
DONNADILLE et al. (2001) e SPRENGER et al. (2003). Desta forma, este fenômeno será
denominado de intrusão estratosférica.

4.4 Anomalia quente em altos níveis
De acordo com HIRSCHBERG e FRITSCH (1991), na região da ondulação da
tropopausa, caracterizada por anomalias de vorticidade potencial, a temperatura do ar em 200
hPa é anomalamente mais quente, formando intensos gradientes de temperatura. A advecção
quente, causada pelo padrão de vento e gradientes de temperatura, é responsável pelo aumento
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da taxa de mudança de temperatura na baixa estratosfera, contribuindo para queda de altura
geopotencial na superfície.
Como visto nas Figuras 4.3.5-b,-d,-f, as anomalias de vorticidade potencial em 300
hPa coincidem com anomalias quentes em 200 hPa. As Figuras 4.4.1 e 4.4.6 apresentam, à
esquerda, a temperatura do ar e o vetor velocidade do vento em 200 hPa e, à direita, os
respectivos campos de advecção de temperatura em 200 hPa e a variação local de altura
geopotencial de 1000 hPa (centrada num intervalo de 12 horas). Os campos de temperatura do
ar e do vetor vento em 200 hPa, mostram que as anomalias quentes são acompanhadas de
anomalias frias, a oeste e a leste, sendo a de oeste mais intensa, no período entre 00:00 UTC à
18:00 do dia 16 (Figuras 4.4.1-a,-c,-e,-g). Às 00:00 UTC do dia 16 (Figura 4.4.1-b), o centro
de baixa pressão L1 se formou relativamente longe da advecção quente em 200 hPa e a
tendência negativa de altura geopotencial de 1000 hPa se encontra a leste do centro de baixa
pressão L1. Tanto às 06:00 UTC como às 12:00 UTC do dia 16 (Figura 4.4.1-d,-f), a advecção
quente situa-se próxima de L1, mas não se sobrepõe ao centro de máxima tendência de queda
da altura geopotencial. E às 18:00 UTC do dia 16 (Figura 4.4.1-h) o centro de máxima queda
de altura geopotencial de afasta da advecção quente de 200 hPa. Portanto, a sistema L1 se
formou longe da máxima advecção quente em 200 hPa e deslocou para sudeste na direção da
máxima tendência de queda de altura geopotencial de 1000 hPa, da qual está associada com a
advecção quente em 1000 hPa, visto na Figura 4.2.2-d.
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Figura 4.4.1. (a), (c), (e) e (g) Temperatura do ar (sombreado em intervalo de 3K) e vetor
velocidade do vento horizontal (ms-1) em 200 hPa. (b), (d), (f) e (h) Advecção de temperatura
em 200 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em intervalos de 4x10-5 Ks-1 denotam advecção
quente e fria, respectivamente) e tendência do geopotencial de 1000 hPa (sombreado em
intervalo de 1,5mh-1). L1 e L2 indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e
secundária, respectivamente. O sinal de asterisco são as posições dos perfis verticais da Figura
4.4.4 e 4.4.5. As linhas retas horizontais indicam os cortes da Figura 4.4.2 e 4.4.5.
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Conclusão da Figura 4.4.1.

Na Figura 4.4.2, corte vertical passando próximo do centro da baixa pressão L1,
mostra a temperatura e o movimento vertical associado ao centro de baixa pressão do sistema
L1. Os níveis superiores da Figura 4.4.2-a não apresentaram anomalias de temperatura e
vorticidade potencial significativos durante a formação do sistema L1. Às 12:00 UTC (Figura
4.4.2-b), a camada de ar mais quente nos níveis superiores, associada à anomalia de
vorticidade potencial, está mais próxima de L1 e o movimento ascendente, associado ao
sistema L1, sofreu intensificação. O perfil da radiosondagem das 12:00 UTC do dia 16 de
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Figura 4.4.2. Corte vertical de temperatura do ar (sombreado em intervalos de 10 K) e
pseudo-velocidade vertical (linhas sólidas e pontilhadas denotam valores positivos e negativos
em intervalos de 0,1 Pas-1, respectivamente). As localizações dos cortes estão indicadas na
Figura 4.4.1-d e 4.4.1-f. A linha grossa indica o valor de -1,5 UVP. L1 é a posição do centro de
baixa pressão principal.

Ezeiza (58,53°W e 34,81 °S), na Argentina (Figura 4.4.3), confirmam a presença de ar mais
quente nos níveis altos, por volta da longitude 60°W na Figura 4.4.2-b. Entre 400 e 300 hPa, a
radiosondagem registrou temperatura por volta de -43°C, valor este que se encontra no
intervalo entre -48°C e -38°C indicados nos dados do NCEP da Figura 4.4.2-b. Entre 200 e
150 hPa, foram registradas temperaturas em torno de -47°C a -50°C, que estão dentro dos
intervalos de temperaturas encontradas na reanálise do NCEP.
Os perfis verticais de advecção horizontal, variação local e termo diabático da
equação da termodinâmica no ponto de máxima queda de altura geopotencial (Figura 4.4.4)
indicam que o sistema L1 sofreu aquecimento mais significativos a partir das 12:00 UTC do
dia 16, através do termo diabático e advecção horizontal, ambos concentrados nos níveis
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Figura 4.4.3. Diagrama Skew-T da radiosondagem de Ezeiza, Argentina (58,53°W, 34,81 °S)
das 12:00 UTC do dia 16 de abril 1999 mostrando temperatura e temperatura do ponto de
orvalho (°C).

abaixo de 300 hPa. Maior variação local negativa de altura geopotencial também se concentra,
em geral, nos níveis abaixo de 300 hPa.
Foi mostrado na Figura 4.2.1, que na região de desenvolvimento do sistema L1 havia
a presença de advecção quente na superfície e convergência de umidade, pelos ventos de
norte, nas proximidades do centro de baixa pressão L1. De acordo com a equação do
movimento vertical quase-geostrófico, a advecção quente deve gerar movimento ascendente.
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Desta forma, o vapor d’água transportado verticalmente por este movimento, ao se condensar
libera calor latente e pode ter contribuído para o aquecimento da camada acima do sistema L1.

Figura 4.4.4. Perfil vertical no ponto indicado por asterisco na Figura 4.4.1-b,-d,-f,-h. Coluna
da esquerda, tendência local de temperatura (●), advecção horizontal de temperatura (○) e
termo diabático (□) (Kh-1), coluna da direita, tendência local de altura geopotencial (mh-1).
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Conclusão da Figura 4.4.4.

Em relação ao aquecimento associado com a anomalia de vorticidade potencial, entre
00:00 e 18:00 UTC do dia 16, a Figura 4.4.5 exibe os cortes verticais de temperatura e
movimento descendente na camada entre 200 e 30 hPa, além do perfil vertical do termo de
expansão/compressão adiabático e advecção vertical de temperatura. Apesar das áreas de
movimento vertical descendente não estarem exatamente nas regiões de temperaturas mais
elevadas, as Figura 4.4.5-a,-c,-e,-g mostram que os movimentos descendentes estão mais
concentrados nas regiões mais quentes. Os perfis verticais no centro da anomalia quente em
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200 hPa (Figuras 4.4.5-b,-d,-f,-h) mostram que o aquecimento por compressão adiabática foi
mais significativo, enquanto a advecção vertical se mostrou praticamente nula nesta camada.
Às 00:00 UTC do dia 17 de abril, inicia-se uma fraca queda de altura geopotencial em
1000 hPa, abaixo do centro de máxima advecção quente em 200 hPa (Figura 4.4.6-b).

Figura 4.4.5. (a), (c), (e) e (g) Cortes verticais, indicadas na Figura 4.4.1-a,-c,-e,-g, de
temperatura do ar (sombreado em intervalos de 3K) e pseudo-velocidade vertical descendente
(linhas sólidas em intervalos de 0,01 Pas-1). (b), (d), (f) e (h) Perfis verticais de advecção
vertical de temperatura (■) e termo da expansão/compressão adiabática (□) (Kh-1), nas
posições indicadas por asterisco na Figura 4.4.1-a,-c,-e,-g.
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Conclusão da Figura 4.4.5

Seis horas mais tarde, a área de queda de altura geopotencial aumenta e forma o
centro de baixa pressão L2 (Figura 4.4.6-d). O centro de máxima advecção quente em 200 hPa
e o centro de máxima queda de altura geopotencial de 1000 hPa deslocaram lentamente para
leste, e às 12:00 UTC do dia 17 localiza-se no setor nordeste do centro de baixa pressão L2
(Figura 4.4.6-f). Entre 12:00 e 18:00 UTC do dia 17, o centro de baixa pressão L2 deslocou um
pouco para leste, e às 18:00 UTC, a máxima tendência de queda de altura geopotencial situa-se
no setor sudeste de L2 (Figura 4.4.6-h). O corte ao longo de 35°S de latitude passando por L2
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(Figura 4.4.7) mostra o núcleo de movimento vertical ascendente a oeste do centro de L2,
justamente abaixo da profunda anomalia de vorticidade potencial e temperatura em altos
níveis. Observa-se que a localização do centro de máximo movimento ascendente na
superfície situa-se a oeste de L2, o que pode ter contribuído para reduzir o deslocamento de L2
para leste.

Figura 4.4.6. (a), (c), (e) e (g) Temperatura do ar (sombreado em intervalo de 3K) e vetor
velocidade do vento horizontal (ms-1) em 200 hPa. (b), (d), (f) e (h) Advecção de temperatura
em 200 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em intervalos de 4x10-5 Ks-1 denotam advecção
quente e fria, respectivamente) e tendência do geopotencial de 1000 hPa (sombreado em
intervalo de 1,5mh-1). L1 e L2 indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e
secundária, respectivamente. O sinal de asterisco são as posições dos perfis verticais da Figura
4.4.8 e 4.4.9. As linhas retas horizontais indicam os cortes da Figura 4.4.7 e 4.4.9.
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Conclusão da Figura 4.4.6.

Figura 4.4.7. Corte vertical de temperatura do ar (sombreado em intervalos de 10 K) e
pseudo-velocidade vertical (linhas sólidas e pontilhadas denotam valores positivos e negativos
em intervalos de 0,1 Pas-1, respectivamente). A localização do corte indicada na Figura
4.4.6-d. A linha grossa indica o valor de -1,5 UVP. L2 é a posição do centro de baixa pressão
secundária.
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Como discutido por HIRSCHBERG e FRITSCH (1991), abaixo da máxima advecção
quente em 200 hPa desenvolveu-se a baixa pressão L2. FLEAGLE (1947, 1948) também
verificou máxima advecção de temperatura na camada abaixo da tropopausa e que mudanças
de pressão na baixa troposfera foram, em grande parte, determinadas pelas mudanças de
temperatura associadas com advecção quente na baixa estratosfera.

Figura 4.4.8. Perfil vertical no ponto indicado por asterisco na Figura 4.4.6-b,-d,-f,-h. Coluna
da esquerda, tendência local de temperatura (●), advecção horizontal de temperatura (○) e
termo diabático (□) (Kh-1), coluna da direita, tendência local de altura geopotencial (mh-1).
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Conclusão da Figura 4.4.8

Perfis verticais (Figura 4.4.8) dos termos da equação da termodinâmica para o
período entre 00:00 e 18:00 UTC do dia 17, mostram taxas de aquecimento por variação local
e advecção horizontal maiores comparadas ao período do sistema L1, ao contrário do
aquecimento diabático. Às 00:00 UTC do dia 17 (Figura 4.4.8-a), aquecimento por processos
diabáticos e resfriamento por advecção horizontal predominam abaixo de 400 hPa. Acima
deste nível, a máxima taxa de aquecimento por advecção horizontal (24 Kdia-1) se localiza em
250 hPa, e o aquecimento local de até 12 Kdia-1 predominaram nos níveis acima de 300 hPa.
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Nos níveis próxima da superfície, abaixo de 800 hPa, nota-se o resfriamento local diminuindo
com a altura. A Figura 4.4.8-c, das 06:00 UTC, mostra aquecimento diabático intenso na
camada abaixo de 500 hPa com máximo de 24 Kdia-1 em 600 hPa, e esta mesma taxa de
aquecimento ocorre em 250 hPa devido à advecção horizontal. Aquecimento por variação
local ocorre acima de 250 hPa e resfriamento, na camada entre 600 e 250 hPa. Abaixo de 600
hPa, a variação local é praticamente nula e o resfriamento por advecção horizontal, associado
ao anticiclone sobre o continente, é por volta de -12 Kdia-1. Às 12:00 UTC (Figura 4.4.8-e), a
máxima taxa de mudança na temperatura, devido à advecção horizontal, aumentou para 30
Kdia-1 no nível de 200 hPa. O aquecimento por processos diabáticos em torno de 600 hPa era
de 12 Kdia-1 e o resfriamento por advecção local na baixa troposfera diminui em relação ao
horário anterior. Às 18:00 UTC (Figura 4.4.8-g) as taxas de mudança na temperatura
diminuem, com exceção da advecção horizontal, que ainda indica aquecimento de 24 Kdia-1
em 250 hPa. O aquecimento por advecção horizontal apresenta os maiores picos em torno de
250 hPa, e o pico de queda da altura geopotencial acompanha os picos de máxima advecção
em altos níveis. A máxima da advecção sofreu uma elevação de nível, de 250 hPa, às 00:00
UTC, para 150 hPa, às 18:00 UTC, e conforme esta elevação, a máxima queda de altura
geopotencial foi se enfraquecendo. As máximas quedas de altura ocorrem um pouco abaixo da
máxima advecção horizontal quente, fato que concorda com o trabalho de HIRSCHBERG e
FRITSCH (1991). Diferentemente do perfil de queda de altura observada no sistema L1, da
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qual as taxas de queda foram mais acentuadas na superfície, o sistema L2 apresentou quedas
de altura mais fracas próximas à superfície e muito intensas na alta troposfera. Para o sistema
L1, as taxas de aquecimento, por advecção horizontal e processos diabáticos, predominam
abaixo de 300 hPa, e o resfriamento na baixa troposfera foi quase ausente. O sistema L2
apresenta taxas de aquecimento por processos diabáticos que predominam na baixa troposfera,
e acima, o domínio é do aquecimento através da advecção horizontal. Próximo da superfície,
abaixo de 600 hPa, a advecção horizontal fria esteve presente no início do sistema L2.
A relação entre advecção térmica horizontal e tendência de geopotencial é dada pela
equação da tendência do geopotencial, na qual advecção fria na baixa troposfera diminuindo
com a altura, abaixo do cavado em 500 hPa, proporciona tendência de geopotencial negativa
amplificando o cavado (HOLTON, 1992). A advecção de temperatura na equação da
tendência do geopotencial é ponderada pela pressão, tal que uma advecção fria na baixa
troposfera e uma intensa advecção quente na alta, proporciona maiores queda de altura
geopotencial nos níveis mais altos. Às 12:00 e 18:00 UTC do dia 16, os picos de aquecimento
pelo termo diabático contribuem para quedas de altura geopotencial próximo à superfície.
Observa-se, mais claramente, o efeito deste termo na Figura 4.4.4-g,-h, onde o segundo pico
de aquecimento diabático provoca um segundo pico na queda de altura geopotencial. Da
mesma forma, como no dia 16, o aquecimento na região da anomalia de vorticidade potencial
para o dia 17 (Figura 4.4.9), também apresentou as mesmas características do dia anterior.
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Apesar da pequena velocidade vertical nesta camada, taxas de aquecimento de até 24 Kdia-1
são observadas às 00:00 UTC do dia 17 devido à compressão adiabática, pois nestes níveis a
estabilidade estática é muito elevada.

Figura 4.4.9. (a), (c), (e) e (g) Cortes verticais, indicadas na Figura 4.4.6-a,-c,-e,-g, de
temperatura do ar (sombreado em intervalos de 3K) e pseudo-velocidade vertical descendente
(linhas sólidas em intervalos de 0,01 Pas-1). (b), (d), (f) e (h) Perfis verticais de advecção
vertical de temperatura (■) e termo da expansão/compressão adiabática (□) (Kh-1), nas
posições indicadas por asterisco na Figura 4.4.6-a,-c,-e,-g.
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Conclusão da Figura 4.4.9.

4.5 Fluxos de Calor e Umidade e Zona Baroclínica na Superfície
Na presença de anomalias de vorticidade potencial ciclônica em altos níveis, o
desenvolvimento ciclogenético de superfície se torna possível quando existem regiões
baroclínicas de baixos níveis. Segundo HOSKINS et al. (1985), quando anomalia de
vorticidade potencial de altos níveis aproxima-se de intensos gradientes meridional de
temperatura de superfície, a circulação ciclônica induzirá uma advecção térmica quente
criando anomalia quente a leste da anomalia de vorticidade potencial superior. Esta anomalia
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quente de superfície induz a circulação ciclônica em baixos níveis, a qual se somará a
circulação superior e desenvolverá um intenso ciclone em baixos níveis, cujo centro se
localiza a leste da anomalia de vorticidade potencial de altos níveis.

Figura 4.5.1. Diferença da temperatura do ar (linhas sólidas em intervalos de 0,5K) e
umidade específica (sombreado em intervalos de 0,0005 kgkg-1) a 2 metros de altura entre
06:00 UTC e 00:00 UTC do dia 17 de abril (06:00 – 00:00). Plotado somente valores
positivos.

Embora, o sistema L2 tenha se desenvolvido sob uma região de forte advecção fria, a
temperatura e umidade específica a 2 metros de altura aumentaram consideravelmente entre
00:00 e 06:00 UTC do dia 17, na região de formação do L2 (Figura 4.5.1). As Figuras 4.5.2 e
4.5.3 ilustram os campos de advecção de temperatura em 1000 hPa e fluxos de calor latente e
sensível na superfície, respectivamente. Às 00:00 UTC do dia 17, são observados dois núcleos
de fluxos de calor latente na costa leste do Rio Grande do Sul e Uruguai (Figura 4.5.2-a),
sendo que o núcleo da costa do Rio Grande do Sul atingiu máximo entre 800 e 1000 Wm-2.
Estes núcleos se intensificam às 06:00 UTC, chegando a fluxos de calor latente entre 1000 e
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Figura 4.5.2. Advecção de temperatura em 1000 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em
intervalos de 3x10-5 Ks-1 indicam valores positivos e negativos, respectivamente) e fluxo de
calor latente na superfície (sombreado, somente valores positivos em intervalos de 200 Wm-2).
O asterisco em (b) indica a posição do cálculo da tendência de temperature potencial
equivalente. L1 e L2 indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e secundária,
respectivamente. H é o centro de alta pressão.
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1200 Wm-2 (Figura 4.5.2-b). Das 12:00 até 18:00 UTC do dia 17, os fluxos de calor latente
atingem o máximo entre 600 e 800 Wm-2 (Figura 4.5.2-c,d). Às 00:00 do dia 18 (Figura
4.5.2-e) houve uma leve intensificação atingindo valores entre 800 e 1000 Wm-2. A partir das

Figura 4.5.3. Advecção de temperatura em 1000 hPa (linhas sólidas e pontilhadas em
intervalos de 3x10-5 Ks-1 indicam valores positivos e negativos, respectivamente) e fluxo de
calor sensível na superfície (sombreado, somente valores positivos em intervalos de 100
Wm-2). O asterisco em (b) indica a posição do cálculo da tendência de temperature potencial
equivalente. L1 e L2 indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e secundária,
respectivamente. H é a posição do centro de alta pressão.

06:00 UTC os fluxos de umidade diminuem, desaparecendo após este horário (Figura 4.5.2-f).
Da mesma forma, às 00:00 UTC do dia 17 fluxos de calor sensível de até 300 Wm-2 foram
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observados na costa leste do Sul do Brasil (Figura 4.5.3-a). Às 06:00 UTC intensificou
atingindo máximo de 400 Wm-2 (Figura 4.5.3-b), e seis horas mais tarde, iniciou o
enfraquecimento dos fluxos de calor sensível (Figura 4.5.3-c,-d). A intensa advecção de ar frio
e seco aumenta os gradientes verticais de temperatura e umidade, entre o oceano e a atmosfera,
intensificando os fluxos de calor e umidade na interface ar-mar. Climatologicamente, na costa
leste do Sul do Brasil, se observa fluxos, de calor sensível e latente, intensos que
desempenham um papel importante na formação de ciclones (REBOITA et al., 2005).
A intensa advecção fria observada na costa leste, do ponto de vista somente da
atmosfera, favoreceria o resfriamento do ar. Da Figura 4.5.4 observa-se que, os fluxos de calor
e umidade tiveram uma contribuição no aquecimento do ar próximo da superfície e criou uma
intensa zona baroclínica e núcleos de umidade na costa Sul do Brasil. Às 00:00 UTC do dia 17
nota-se que as linhas de temperatura na costa leste do Sul do Brasil estão se alinhando ao longo
da costa (Figura 4.5.4-a) na região de fluxos de calor sensível entre 200 a 300 Wm-2 vistos na
Figura 4.5.3-a. Maior teor de umidade também é notado na costa do Rio Grande do Sul (Figura
4.5.4-b), próximo de regiões de intensos fluxos de calor latente, entre 800 a 1000 Wm-2
(Figura 4.5.2-a).
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Figura 4.5.4. (a), (c), (e), (g) e (i) Temperatura do ar em 1000 hPa (linhas sólidas em
intervalos de 2K) e vetor velocidade do vento horizontal a 10 metros de altura (ms-1). (b), (d),
(f), (h) e (j) Umidade específica a 2 metros (sombreado em intervalos de 0.003 kgkg-1). L1 e
L2 indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e secundária, respectivamente.
H é a posição do centro de alta pressão.
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Conclusão da Figura 4.5.4.

Observa-se, a leste de L1, o cavado invertido de umidade (Figura 4.5.4-b) e
convergência dos ventos de norte associados à frente fria do sistema L1 (Figura 4.5.4-a). Às
06:00 UTC, as linhas de temperatura se estendem paralelas à costa, desde o Estado de Santa
Catarina até o Uruguai (Figura 4.5.4-c), criando gradientes perpendiculares à costa. O cavado
invertido de umidade, da região de convergência dos ventos de norte, se prolongou um pouco
para sul (Figura 4.5.4-d). Perto da costa, a área de elevada umidade específica sobre o sistema
L2, continua na mesma região, onde se situava seis horas atrás (Figura 4.5.4-d). Observa-se
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também, na Figura 4.5.4-d, a entrada do ar seco na costa leste dos Estados de Santa Catarina,
Paraná e São Paulo. Nas Figuras 4.5.4-e,-f, das 12:00 UTC, nota-se uma pequena amplificação
e avanço para leste do cavado invertido de umidade, que agora, passa ter influência da
convergência de ventos associada com o sistema L2. Às 18:00 UTC do dia 17, gradientes de
temperatura perpendiculares à costa ainda persistem na região (Figura 4.5.4-g). O centro de
umidade específica elevada que estava na costa leste do Rio Grande do Sul moveu para norte,
na costa de Santa Catarina (Figura 4.5.4-h), formando um núcleo isolado. A zona baroclínica
na costa leste sofreu um deslocamento para nordeste, localizando-se entre o Rio Grande do Sul
e São Paulo, às 00:00 UTC do dia 18 de abril (Figura 4.5.4-i). Na Figura 4.5.4-j, nota-se que, a
área de elevada umidade aumentou sua extensão, e a leste desta área, observa-se o cavado
invertido de alta umidade provocada pela convergência dos ventos a leste de L2 (Figura
4.5.4-i). Os gradientes de temperatura perpendiculares à costa continuam até 12:00 UTC do
dia 18 e depois tendem a recuar para o norte e, apesar de menor intensidade, as umidades
elevadas persitem por mais tempo próximo da costa (Figuras não mostradas).
Considerando a persistência tanto da zona baroclínica como da elevada umidade na
costa leste do Sul do Brasil, os fluxos de calor e umidade tiveram uma grande contribuição no
aquecimento e umedecimento do ar por transferência de calor e umidade do oceano para a
atmosfera.
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Figura 4.5.5. Magnitude do gradiente de temperatura em 1000 hPa (sombreado em intervalos
de 0,4x10-5 Km-1) e vetor gradiente de temperatura. L1 e L2 indicam as posições dos centros
de baixa pressão principal e secundária, respectivamente. H é a posição do centro de alta
pressão. As linhas horizontais em (a) são as localizações dos cortes da Figura 4.5.6.

Figura 4.5.6. Corte vertical de temperatura do ar (linhas sólidas em intervalos de 4 K) e vetor
gradiente de temperatura às 06:00 UTC do dia 17 de abril ao longo das latitudes de (a) 30ºS e
(b) 32,5ºS indicadas na Figura 4.5.5-a.
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Desta forma, esta contribuição de superficie deve se restringir aos níveis mais baixos.
A Figura 4.5.5 apresenta as magnitudes dos gradientes de temperatura e o vetor gradiente entre
os níveis de 1000 e 700 hPa, às 06:00 UTC do dia 17. Observa-se que, os vetores gradientes
estão perpendiculares à costa do Rio Grande do Sul (noroeste-sudeste), onde também nota-se
gradientes de temperatura entre 1,6 e 2,0 K/100km no nível de 1000 hPa (Figura 4.5.5-a). Em
925 hPa (Figura 4.5.5-b) e 850 hPa (Figura 4.5.5-c) as magnitudes do gradiente de temperatura
não sofreram mudanças e os vetores gradientes continuam perpendicular à costa. Somente em
700 hPa o padrão da magnitude do gradiente se modifica e os vetores gradientes já diminuem
neste nível (Figura 4.5.5-d). Para verificar a extensão vertical deste gradiente perpendicular à
costa, a Figura 4.5.6 mostra cortes verticais ao longo das latitudes indicadas na Figura 4.5.5-a,
às 06:00 UTC do dia 17. Estes cortes mostram gradientes perpendiculares à costa, próximo de
50ºW, se estendendo no máximo até o nível de 700 hPa, indicando que esta zona baroclínica
não apresenta grande extensão vertical e restringe-se próximo da superfície.
NEIMAN E SHAPIRO (1993) observaram que a transferência de calor e umidade do
oceano para atmosfera é maior no lado frio dos sistemas, onde a influência da advecção fria é
máxima. Para estimar as taxas de mudança de temperatura devido aos fluxos de calor e
umidade, calculou-se a variação temporal da temperatura potencial equivalente, no ponto de
fluxo máximo, que ocorreram no lado frio do sistema (em 47,5°W e 30°S, localização
indicada por asterisco nas Figuras 4.5.2-b e 4.5.3-b), às 06:00 do dia 17, seguindo as equações
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de NEIMAN e SHAPIRO (1993). Para o cálculo foi necessário estimar a altura da camada de
inversão usando a radiosondagem de Porto Alegre das 00:00 UTC do dia 17, a mais próxima
possível do ponto onde os fluxos eram intensos e utilizando os valores listados na Tabela 2.

Estes cálculos aproximados indicam uma taxa de variação da temperatura potencial de
aproximadamente 7,5 Kdia-1 e taxa de mudança da razão de mistura do vapor d’água de 0,0075
kgkg-1dia-1 que resultaram em uma mudança da temperatura potencial equivalente de
aproximadamente 28 Kdia-1. Este aquecimento supera a taxa de resfriamento pela advecção
de 20 Kdia-1 na mesma localização. A taxa de aquecimento considerando somente o fluxo de
calor sensível seria muito abaixo em relação à taxa calculada considerando tanto o fluxo de
calor sensível como também o latente, mostrando a importância da contribuição do fluxo de
calor latente no aquecimento do ar. Portanto, além do aquecimento do ar através do fluxo de
calor sensível, o fluxo de calor latente na superfície do mar exerceu um papel importante para
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o início da ciclogênese secundária L2, suprindo o ar de umidade e desestabilizando os baixos
níveis assim como verificou CARRERA et al. (1999).

4.5 Baixa Desprendida e Anomalia de Vorticidade Potencial
Observações mostram que, a vorticidade potencial é conservada para movimentos
sem fricção e adiabático. O ar estratosférico tem alta vorticidade potencial devido à grande
estabilidade estática do ar nestes níveis. Assim, por conservação da vorticidade potencial, o ar
estratosférico que desce para os níveis da troposfera, onde a estabilidade estática é menor,
adquire maior vorticidade ciclônica (ERTEL, 1942; BLUESTEIN, 1993; HOSKINS et al.
1985). As anomalias de vorticidade potencial ciclônica na média e alta troposfera podem
formar circulações fechadas que se separam do escoamento principal de oeste como um
cavado profundo. Estes sistemas de circulação ciclônica, com o núcleo mais frio do que o ar ao
seu redor, é denominado de baixas desprendidas ou, do termo inglês, cutoff low. De acordo
com a descrição de NIETO et al. (2005), estes sistemas são características da alta e média
troposfera, e podem ou não estender-se para a superfície. Geralmente, cutoff low são menores
do que os ciclones extratropicais durante o seu estágio maduro. Para se formar uma cutoff low
é necessário que um cavado de temperatura esteja a oeste do cavado de geopotencial, de tal
modo que advecção fria ocorra no interior do cavado de altos níveis. Esta advecção aumenta a
amplitude do cavado e diminui o comprimento de onda, aprofundando o cavado. Os fluxos de
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sul e de norte, na base do cavado, são interrompidos, consequentemente, a circulação fechada
de baixa pressão com centro frio se desprende do fluxo principal.

Figura 4.6.1. Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m) e temperatura do ar
(sombreado em intervalos de 5K) em 500 hPa.

A Figura 4.6.1 ilustra o campo de temperatura e contornos da altura geopotencial em
500 hPa. Observa-se as temperaturas mais baixas no centro do cavado amplificado, às 00:00
UTC do dia 17 (Figura 4.6.1-a), e no centro da baixa desprendida, às 12:00 UTC do dia 18
(Figura 4.6.1-b). A Figura 4.6.2 apresenta altura geopotencial, vorticidade absoluta e
velocidade do vento horizontal em 500 hPa das 12:00 UTC do dia 16 até 00:00 UTC do dia 19,
em intervalos de 12 horas, com as respectivas localizações dos centros de baixa e alta pressão
na superfície e do núcleo da anomalia de vorticidade potencial em 300 hPa. Às 12:00 UTC do
dia 16 de abril, a altura geopotencial de 500 hPa apresenta um cavado amplificado com o
centro de máxima vorticidade absoluta na mesma área da anomalia de vorticidade potencial
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Figura 4.6.2. Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m), vorticidade absoluta
ciclônica (sombreado em intervalos de 3x10-5 s-1) e vetor velocidade do vento (ms-1) em 500
hPa. L1 e L2 indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e secundária,
respectivamente. H é o centro de alta pressão. O sinal de soma (+) indica a posição do núcleo
da anomalia de vorticidade potencial em 300 hPa.
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em 300 hPa sobre a região do Rio da Prata (Figura 4.6.2-a). Às 00:00 e 12:00 UTC do dia 17
(Figura 4.6.2-b,-c), o centro de máxima vorticidade se desloca para nordeste e alguns
contornos de altura geopotencial se fecham indicando a formação de uma cutoff low. A cutoff
low continuou a intensificar e movendo-se para leste, e às 00:00 UTC do dia 18, praticamente

se desprende do escoamente de oeste (Figura 4.6.2-d) . Às 12:00 UTC do dia 18 observa-se o
completo desprendimento do centro de baixa pressão e vorticidade ciclônica (Figura 4.6.2-e)
do escoamento de oeste mais ao sul. Nas próximas 12 horas a cutoff low não apresenta
deslocamento para leste, e somente no dia 21, às 12:00 UTC, apresenta rápido deslocamento
para leste (Figura não mostrada). Note que, o movimento da cutoff low para leste começou a
diminuir às 00:00 UTC do dia 18, e a partir de 00:00 UTC do dia 19 permaneceu estacionária
até o dia 21.
A advecção de vorticidade ciclônica a leste do eixo do cavado em 500 hPa é um do
responsáveis pelo deslocamento destes sistemas após a sua formação (GARREAUD e
FUENZALIDA, 2007) . No período entre 00:00 e 18:00 UTC do dia 18 houve um queda
acentuada da advecção de vorticidade no setor leste da cutoff low (Figura 4.6.3). Às 00:00 do
dia 18 (Figura 4.6.3-a) nota-se máximos de advecção de vorticidade ciclônica acima de
-24x10-10 s-2, de forma que, entre 00:00 e 12:00 UTC do dia 18, a cutoff low ainda se deslocou
um pouco para leste. E às 12:00 UTC, a advecção a leste da cutoff low diminui drasticamente
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para metade dos valores observados 12 horas antes (Figura 4.6.3 -b), e às 00:00 e 12:00 UTC
do dia 19, esses valores foram abaixo de -8x10-10 s-2 (Figura 4.6.3 -c,-d).

Figura 4.6.3. Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m) e advecção de
vorticidade absoluta ciclônica (sombreado em intervalos de 4x10-10 s-2) em 500 hPa. L1 e L2
indicam as posições dos centros de baixa pressão principal e secundária, respectivamente. H é
o centro de alta pressão.

Quando ocorre o desprendimento de uma circulação ciclônica, os gradientes de
vorticidade apontam radialmente (Figura 4.6.4), de forma que, o vetor direção do vento
(Figura 4.6.2-e) e o vetor gradiente de vorticidade absoluta tornam-se praticamente
perpendiculares, diminuindo a advecção e, portanto, a velocidade de deslocamento do sistema.
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Figura 4.6.4. Altura geopotencial (linhas sólidas em intervalos de 50m) e vetor gradiente de
vorticidade absoluta em 500 hPa (s-1 m-1). L1 e L2 indicam as posições dos centros de baixa
pressão principal e secundária, respectivamente. H é o centro de alta pressão.

A anomalia de vorticidade potencial, indicada pelo sinal de cruz na Figura 4.6.2,
acompanhou o centro do eixo do cavado por todo o ciclo de vida da cutoff low. A duração da
cutoff low foi de cinco dias, duração considerada longa comparada com a climatologia

realizada por FUENZALIDA et al. (2005) que obteve duração de três dias como a mais típica
na América do Sul. NIETO et al. (2005) também encontrou duração entre dois e três dias para
a maioria das cutoff lows no Hemisfério Norte e poucos duraram acima de cinco dias. As
Figura 4.6.5 e 4.6.6 apresentam os campos de vorticidade relativa negativa em 1000 e 300 hPa
e os cortes verticais mostrando a vorticidade relativa e a mudança local da altura geopotencial,
passando pelos centros das baixas L1 e L2, respectivamente. O corte vertical das 00:00 UTC
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do dia 16 (Figura 4.6.5-c), dia de formação do sistema L1, passa pelo centro de vorticidade
ciclônica associado ao sistema L1, que se localiza próximo de 50ºW (Figura 4.6.5-a).

Figura 4.6.5. (a) e (b) Vorticidade relativa ciclônica em 100 hPa (linhas sólidas em intervalos
de 2x10-5 s-1) e em 300 hPa (sombreado em intervalos de 2x10-5 s-1). (c) e (d) Cortes verticais
na posição indicada em (a) e (b) da vorticidade relativa ciclônica (sombreado em intervalos de
2x10-5 s-1) e tendência local de altura geopotencial (linhas sólidas e pontilhadas em intervalos
de 1 mh-1 indicam valores positivos e negativos, respectivamente). L1 denota a posição do
centro de baixa pressão principal. O sinal de soma (+) indica a posição do núcleo da anomalia
de vorticidade potencial em 300 hPa. Linha sólida grossa em (c) e (d) é o contorno de -1,5
UVP.
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Observa-se que a vorticidade ciclônica associada com L1 limita-se aos níveis baixos
da atmosfera, enquanto que, a oeste de L1, acima de 700 hPa, tem-se uma coluna de
vorticidade ciclônica associada com a anomalia de vorticidade potencial (Figura 4.6.5-c,-d).

Figura 4.6.6. Como na Figura 4.6.5, exceto que são para 06:00 e 12:00 UTC do dia 17 de
abril.

Em relação à variação local de altura geopotencial, a Figura 4.6.5-d mostra centros de
queda e aumento mais acentuados, em 300 hPa , a leste e a oeste da coluna de vorticidade
ciclônica, respectivamente. Em superfície, as variações negativas são maiores a leste de L1
devido às advecções quentes que atuavam nesta região.

94

O sistema L2 iniciou-se às 06:00 UTC do dia 17 (Figura 4.6.6), como uma extensa
coluna de vorticidade ciclônica acima do centro de baixa pressão L2, desde a superfície até a
baixa estratosfera (Figura 4.6.6-a,-c). Acima de 500 hPa, nota-se uma simetria entre as regiões
de tendência de altura geopotencial negativa e positiva. Abaixo de 500 hPa, observa-se, que as
áreas de queda de altura geopotencial se curvam na direção do centro de baixa L2 (Figura
4.6.6-c). Às 12:00 UTC, a coluna de vorticidade ciclônica, como também, as áreas de queda e
aumento da altura geopotencial, exibem maior simetria (Figura 4.6.6-d). O sistema L2 sofreu a
inflûencia dos forçantes de altos níveis através da coluna de vorticidade ciclônica que se
estendeu desde a baixa estratosfera até a superfície, enquanto a vorticidade ciclônica associada
ao sistema L1, se restringiu aos níveis abaixo de 700 hPa.
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5. RESUMO E CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou uma análise sinótica e dinâmica de um evento de
ciclogênese ocorrido entre 16 a 22 de abril de 1999 na costa leste do Sul do Brasil. Este
período apresentou uma característica peculiar quando se observou a formação de dois
ciclones em um intervalo de 30 horas na costa do Rio Grande do Sul, provocando ventos de sul
e sudeste de até 27ms-1. O ciclone principal iniciou-se às 00:00 UTC do dia 16 de abril no leste
do Rio Grande do Sul. Através da evolução temporal dos campos de pressão ao nível do mar,
vorticidade relativa e convergência de massa, verificou-se que um segundo ciclone se formou
no oceano perto da costa do Rio Grande do Sul às 06:00 UTC do dia 17. Do ponto de vista
dinâmico, os dois ciclones apresentaram processos de desenvolvimento distintos. O ciclone
principal desenvolveu-se forçado por advecção de vorticidade ciclônica em níveis médios e
advecção quente na superfície, num ambiente com baroclinia moderada em baixos níveis,
seguindo a teoria clássica para desenvolvimento de ciclones extratropicais. Este ciclone
deslocou-se rapidamente para sudeste, com tempo de vida total de apenas dois dias. O ciclone
secundário se desenvolveu após a passagem do ciclone principal no Sul do Brasil, e esteve
associada a uma forte intrusão de ar estratosférico. A intrusão de ar estratosférico para os
níveis da troposfera foi confirmada através de vários indicadores. Primeiramente, observou-se
um núcleo de anomalia de vorticidade potencial em 300 hPa, que estendeu-se até os níveis
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médios da troposfera. Inicialmente, um filamento alongado noroeste-sudeste de anomalia de
vorticidade potencial se situava sobre a Argentina, que se moveu para nordeste formando um
núcleo sobre a região próxima da formação do sistema secundário. A anomalia de vorticidade
potencial coincidiu com regiões de ar muito seco, característica típica do ar da alta troposfera e
→

estratosfera. Os movimentos descendentes observados através da divergência do vetor Q
mostraram ar com umidade relativa abaixo de 10%, descendo da estratosfera para os baixos
níveis da troposfera. A intrusão de ar seco mostrada na reanálise do NCEP foi confirmada
através de perfil vertical de temperatura e temperatura do ponto de orvalho da radiosondagem
de Porto Alegre, que registrou temperatura do ponto de orvalho abaixo de -70oC alcançando
650 hPa. Outra evidência de intrusão estratosférica foi obtida comparando o padrão espacial
de medidas de ozônio do TOMS e anomalias de vorticidade potencial em 300 hPa. O formato
da área de elevada concentração de ozônio na camada atmosférica foi muito similar às áreas de
anomalias de vorticidade potencial em 300 hPa como verificou também UCCELLINI et al.
(1985).
O aquecimento por compressão adiabática na baixa estratosfera, devido aos pequenos
movimentos verticais descendentes num ambiente de grande estabilidade estática, causou
anomalia quente nos níveis acima de 200 hPa, formando fortes gradientes horizontais de
temperatura. O padrão de vento e os gradientes de temperatura no nível de 200 hPa
propiciaram intensa advecção quente no setor leste da anomalia de vorticidade potencial.
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Abaixo da máxima advecção quente em 200 hPa observou-se máxima queda da altura
geopotencial de 1000 hPa, exatamente onde se formou o ciclone secundário. Na presença de
advecção quente em altos níveis, a queda de altura geopotencial foi mais intensa entre 500 e
200 hPa, enquanto na ausência de advecção quente nos níveis altos e aquecimento nos níveis
mais baixos, como observado no ciclone principal, as quedas de altura geopotencial se
concentram nos níveis próximo à superfície.
O desenvolvimento do ciclone secundário se deu sob forte advecção fria na
superfície, no entanto, foram observados aquecimento e umedecimento do ar próximo à
superfície. Este aquecimento ocorreu por transferência de calor e umidade do oceano para
atmosfera através dos fluxos turbulentos de calor sensível e latente, que por sua vez, formaram
gradientes de temperatura perpendiculares à costa do Sul do Brasil. Esta zona baroclínica
contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do ciclone secundário, em uma área
dominada por advecção fria associada ao anticiclone sobre o continente.
Uma baixa desprendida ou cutoff low, associada à anomalia de vorticidade potencial
de altos níveis, acompanhou o ciclone secundário em todo o seu ciclo de vida. O deslocamento
da cutoff low para leste diminuiu quando a advecção de vorticidade ciclônica enfraqueceu a
leste da cutoff low, por causa dos gradientes radiais de vorticidade associadas à simetria da
circulação ciclônica fechada.
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Uma coluna de forte vorticidade ciclônica, estendendo-se desde a superfície até a
baixa estratosfera, situava-se sobre o desenvolvimento secundário no horário de sua formação.
Esta configuração indica que o ciclone secundário resultou do acoplamento da anomalia de
vorticidade ciclônica, associada à anomalia de vorticidade potencial de níveis superiores, e a
intensa zona baroclínica de superfície, enquanto o ciclone principal foi um processo restrito
aos níveis baixos, forçada dinamicamente pela advecção de vorticidade em níveis médios.
Portanto, o acoplamento entre as forçantes dinâmicas, geradas pela intrusão do ar
estratosférico, e a formação de uma intensa zona baroclínica de superfície, através de fluxos de
calor e umidade na interface oceano-atmosfera, desenvolveu ambiente favorável para a
formação do sistema secundário na costa leste do Sul do Brasil. Desta forma, a análise deste
trabalho indica a importância do monitoramente da interação estratosfera-troposfera, através
de anomalias de vorticidade potencial em altos níveis, juntamente com o desenvolvimento de
zonas baroclínicas na superfície, depois da passagem de frentes frias, para identificar possíveis
desenvolvimentos de ciclones secundários sobre a costa leste do Sul do Brasil.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para um trabalho mais completo de ciclones secundários no Hemisfério Sul, mais
precisamente na costa Sul e Sudeste do Brasil, são necessárias algumas melhorias nas análises
deste tipo de evento. Sugere-se que a análise presente seja realizada com outras fontes de
dados, como por exemplo, análises com espaçamento de grade horizontal de 1°x1° de
latitude-longitude e também com maior resolução vertical, principalmente para auxiliar na
identificação da inversão frontal. Simulações numéricas são essenciais para avaliar a
contribuição das anomalias de vorticidade potencial, associadas à intrusão estratosférica, e das
forçantes de baixos níveis, no processo de desenvolvimento. E por fim, um estudo
climatológico poderia determinar a freqüência e o padrão espacial de ciclogêneses secundárias
no Hemisfério Sul.
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