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 A presente Tese de Doutorado analisa os resultados obtidos a partir do 
monitoramento da Coluna Total de Ozônio (CTO) realizado no Observatório Espacial 
do Sul – OES (29,26 ° S, 53,48 ° e 488 m de altitude) entre 1992 e 2014 através de 
três sucessivos espectrofotômetros Brewer (# 081, # 056 e # 167). Primeiramente, 
as medidas dos Brewers foram comparadas com observações dos instrumentos de 
satélite TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) e OMI (Ozone Monitoring 
Instrument), obtendo elevados valores de R2 (0,88 e 0,93, respectivamente). Além 
disso, foi determinado que a variabilidade sazonal da CTO é dominada pelo ciclo 
anual, com um mínimo de ~260 DU em abril e um máximo de ~295 DU em 
setembro. A Oscilação Quasi-Bienal (QBO) é o principal modo de variabilidade 
interanual estando aproximadamente em antifase com o índice QBO. Em seguida é 
apresentada a identificação da ocorrência de 58 eventos de Influência do Buraco de 
Ozônio Antártico sobre a estação do OES no período entre 2005 e 2014, os quais 
ocorreram em média 5,8 ± 3,5 vezes por ano, com redução média da CTO de 
Brewer e OMI de -7,04±2,9% e 7,66±3,1 respectivamente. Analisando os perfis de 
ozônio do satélite AURA/MLS (Microwave Limb Sounder), observa-se que o nível 
isentrópico médio para a máxima redução é de 644,6±158,5 K com redução média 
de 15,3±6,4%, sendo outubro o mês de maior ocorrência (18 eventos). Os eventos 
foram separados em categorias: Intensidade da redução da CTO, altura da camada 
de redução no perfil do ozônio do satélite AURA/MLS e a característica dinâmica de 
Filamento Polar ou Língua Polar através da aplicação do código Dybal (Dynamical 
Barrier Localisation) nos campos de vorticidade potencial (PV) do modelo MIMOSA 
(Modélisation Isentrope du transport Mésoéchelle de l'Ozone Stratosphérique par 
Advection). Os eventos com característica dinâmica de Lingua Polar (20,68%) 
ocorreram com mais frequência no mês de outubro, com intensidade média e na 
média estratosfera, enquanto que eventos de característica dinâmica de Filamento 
Polar (79,31%) ocorreram com mais frequência no mês de setembro, também com 
media intensidade e na média estratosfera. 
 

Palavras chave: Espectrofotômetro Brewer, Influência do Buraco de Ozônio 

Antártico, Dinâmica da Estratosfera, Modelagem Atmosférica.  
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 The present PhD thesis analyzes the results obtained from the Total Ozone 
Column (TOC) monitoring conducted in the Southern Space Observatory - SSO 
(29.26 ° S, 53.48 °W and 488 m altitude) between 1992 and 2014 by three 
successive Brewer spectrophotometers (# 081, # 056 and # 167). First, the Brewer 
measurements were compared with TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) and 
OMI (Ozone Monitoring Instrument) satellites obtaining excellent agreement. In 
addition, was determined that the seasonal TOC variability is dominated by the 
annual cycle, with a minimum of ~ 260 DU in April and a maximum of ~ 295 DU in 
September. The Quasi-Biennial Oscillation (QBO) is the main mode of interannual 
variability being approximately in antiphase with the QBO index. Next, 58 events of 
the influence of the Antarctic Ozone Hole on the SSO station was identificate in the 
period between 2005 and 2014. This events occurred on average 5.8 ± 3.51 times 
per year, with a mean reduction of TOC by Brewer' of -7.04 ± 2.97% and by OMI of -
7.66 ± 3.11 respectively. Analyzing the ozone profiles from AURA/MLS (Microwave 
Limb Sounder) satellite, the average isentropic level for maximum reduction is 644.68 
± 158.59 K, with a mean reduction of 15.39 ± 6.47%, being October the month of 
greatest occurrence (18 events). The events were separated into three categories: 
TOC intensity reduction, height of the ozone reduction lamina in AURA/MLS satellite 
and the dynamic characteristic of Polar Filament or Polar Tongue through the 
application of Dybal (Dynamical Barrier Localization) code in the potential vorticity 
(PV) fields from MIMOSA (Modélisation Isentrope du transport Mésoéchelle de 
l'Ozone Stratosphérique par Advection) model. The events with a dynamic feature of 
Polar Tongue (20,68%) occurred more frequently in October, with medium intensity 
and in the medium stratosphere, while events of dynamic characteristic of Polar 
Filament (79,31%) occurred more frequently in September, also with medium 
intensity and in the medium stratosphere. 
 
Keywords: Brewer Spectrophotometer, Influence of Antarctic Ozone Hole, 

Stratosphere Dynamics, Atmospheric Modeling. 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 
O gás ozônio é o principal constituinte traço da estratosfera, sendo, 

juntamente com o vapor d‘água, essencial para a vida e o balanço energético do 

planeta. Ele possui um papel chave no suporte da vida na superfície terrestre devido 

a sua capacidade de interceptação da radiação Ultravioleta (UV) nociva aos seres 

vivos (SALBY, 1996). 

A massiva destruição anual do ozônio estratosférico sobre a Antártica 

ocorrida durante as primaveras polares despertou o interesse da comunidade 

científica quando a equipe de pesquisadores britânicos liderada por Joseph Farman 

relatou a ocorrência deste fenômeno (FARMAN et al., 1985), ao qual a imprensa 

chamou de ―Buraco de Ozônio‖ (SOLOMON, 1999). Sua área geográfica foi definida 

como sendo a região interior a valores de ozônio menores que 220 UD, sendo mais 

acentuado entre 12 e 24 km de altitude. Além disso, seus efeitos podem influenciar 

diretamente o conteúdo de ozônio de regiões de médias latitudes, devido ao 

deslocamento da borda do vórtice polar sobre estas regiões (KIRCHHOFF et al., 

1997; MARCHAND et al., 2005). 

Indiretamente, o Buraco de Ozônio Antártico pode influenciar o conteúdo de 

ozônio de regiões de médias e baixas latitudes através do desprendimento de 

filamentos polares (PRATHER e JAFFE,1990; WAUGH 1993; MANNEY et al., 1994), 

que transportam massas de ar pobre em ozônio do vórtice polar Antártico, causando 

uma diminuição temporária na coluna total de ozônio sobre estas regiões. Além 

disso, anomalias extremas no conteúdo total de ozônio em médias latitudes da 

estratosfera são associadas com o transporte meridional de regiões onde as 

concentrações climatológicas são mais baixas ou altas (KOCH et al., 2002). 

Como consequências dessas reduções no conteúdo de ozônio, são 

verificados aumentos nos níveis de radiação ultravioleta que chegam à superfície, os 

quais são prejudiciais aos seres vivos (LARRY et al., 1995; KIRCHHOFF et al., 1997; 

Casiccia et al., 2008; DE LAAT et al., 2010). Justificando os estudos sobre o tema, 

Guarnieri et al. (2004) verificou que uma diminuição de 1% no conteúdo de ozônio 

pode causar um aumento médio de 1,2% da radiação ultravioleta sobre o Sul do 

Brasil. 
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A passagem de massas de ar com origem no Buraco de Ozônio Antártico 

sobre regiões de médias latitudes, foi primeiramente observada sobre o Sul do Brasil 

(29,4 °S; 53,8°O) por Kirchhoff et al.(1996). Este tipo de fenômeno segue sendo 

observado sobre a América do Sul (PEREZ e JAQUE, 1998; Perez et al., 2000; 

PINHEIRO et al., 2011; 2012), Sul do continente africano (SEMANE et al., 2006) e 

Nova Zelândia (BRINKSMA et al., 1998). 

O entendimento dos padrões atmosféricos e sua relação com a variação do 

conteúdo de ozônio estão sendo considerados como uma nova linha de pesquisa 

em ozônio (OHRING, 2010). Isto vem motivando trabalhos científicos sobre a 

relação da coluna de ozônio com o desenvolvimento de sistemas sinóticos na 

troposfera e seu acoplamento com a estratosfera (CANZIANI et al., 2002), anomalias 

de altura geopotencial (BRAESICKE et al., 2008), oscilação da pressão em 

superfície (Bracegirdle, 2011) e principalmente pela a influência da corrente de jato 

na alta troposfera (BUKIN et al., 2011).  

Estudos recentes (PERES et al., 2016) apontaram a ocorrência de dois 

eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil no ano de 

2012, observados no nível isentrópico de 620K de temperatura potencial, causando 

redução média na coluna total de ozônio em relação às médias mensais 

climatológicas de 12,1 ± 2,3%. Já PERES et al.,(2014), verificaram a condição 

sinótica da troposfera destes dois eventos e associaram a passagem de um sistema 

frontal estacionário, com passagem de áreas de estabilidade, sem nebulosidade 

significativa, relacionada ao afastamento da corrente de jato subtropical para o 

oceano atlântico, sobreposta por um amplo sistema de alta pressão. Um dos casos, 

chegou a configurar condição de Bloqueio Atmosférico, sugerindo que quanto mais 

intensa for a massa de ar estável pós frontal, maior será a queda no conteúdo de 

ozônio. 

Este padrão é similar ao observado no evento de Influência do Buraco de 

Ozônio Antártico ocorrido sobre o Sul do Brasil no dia 14 de outubro de 2008 

observado por PERES et al. (2011). Além disso, STEFFENEL et al. (2016) utilizou 

ambiente de Computação Pervasiva para detectar eficazmente a ocorrência deste 

tipo de evento em 22 de outubro de 2013. Esta iniciativa foi tomada no sentido de 

ajudar a realizar alertas à população e as autoridades locais sobre os futuros 
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aumentos da radiação UV. Radiação esta que vem auxiliando na explicação do 

declínio de espécies de anfíbios sobre a região sul do Brasil (SCHUCH et al., 2015).  

Randel e Wu (1996) caracterizaram a variabilidade do conteúdo de ozônio 

associada às variações atmosféricas em escala climática, ao análisar a estrutura da 

Oscilação Quase Bienal (QBO) no conteúdo de ozônio, utilizando a técnica de 

decomposição em valores singulares. Xie et al., (2014) utilizaram métodos 

estatísticos como composições médias, anomalias em relação à média e Análise de 

Componentes Principais (ACP) a fim de relacionar a ocorrência do fenômeno 

climático El Niño Modok com a variabilidade no conteúdo global de ozônio. 

Técnicas estatísticas foram aplicadas à variáveis meteorológicas na 

caracterização da circulação atmosférica durante a ocorrência dos diferentes modos 

de variabilidade que regem a precipitação sobre a América do Sul (LIEBMANN et al., 

1999). Além disso, também a variabilidade do conteúdo de ozônio descrita 

anteriormente, motivaram as iniciativas de caracterização da dinâmica de circulação 

da atmosfera quando da ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio 

Antártico sobre o Sul do Brasil.  

Já as iniciativas de modelagem do transporte das massas de ar 

estratosféricas pobres em ozônio, oriundas da região do Buraco de Ozônio Antártico 

em direção ao Sul do Brasil, são motivadas por estudos de modelagem numérica da 

dinâmica de circulação do conteúdo de ozônio na estratosfera desenvolvidos tanto 

para o Hemisfério Norte (HAUCHECORNE et al., 2002; MARCHAND et al., 2003), 

como para o transporte de massas de ar de origem polar na estratosfera do 

Hemisfério Sul (MARCHAND et al., 2005, SEMANE et al., 2006). Além deste, pode-

se citar o estudo da identificação da climatologia e modelagem numérica do 

conteúdo de ozônio em eventos de trocas de massas de ar entre a estratosfera e a 

troposfera realizado por Škerlak, Sprenger e Wernli, 2014. 

Em vista destas iniciativas de estudos sobre observação, entendimento 

climatolígico e simulação numérica do conteúdo de ozônio em escala global e 

regional, acrescentado ao monitoramento de longo prazo da coluna total de ozônio 

(CTO) na região do Observatório Espacial do Sul – OES (29,4 °S; 53,8°O) por 

Espectrofotômetros Brewer desde 1992, a presente Tese de Doutorado busca sanar 

algumas importantes lacunas do conhecimento aindas abertas, sendo elas: O 

entendimento do comportamento sazonal e interanual da CTO por 
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Espectrofotômetros Brewer e instrumentos de satélite TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer) e OMI (Ozone Monitoring Instrument), além da análise dos eventos de 

Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil a partir da escrita de 

dois artigos científicos.  

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: O capítulo 1 está 

representado por uma descrição da proposição, revisão teórica e materiais e 

métodos utilizados na presente Tese de Doutorado. O capítulo 2 apresenta o artigo 

científico intitulado ―Monitoramento da Coluna Total de Ozônio Usando 

Espectrofotômetro Brewer e Instrumentos de Satélite TOMS e OMI Sobre o 

Observatório Espacial do Sul‖. No capítulo 3 é apresentado o artigo científico 

intitulado ―Análise dos Eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antartico sobre o 

Observatório Espacial do Sul (29,4 °S; 53,8°O) entre 2005 e 2014‖.  No capítulo 4 é 

feita uma discussão acerca dos artigos apresentados nos capítulos 2 e 3. No 

capítulo 5 estão as conclusões gerais acerca do trabalho. Por fim, apresenta-se a 

lista das referências bibliográficas, excetuando as presentes nos artigos (Capítulos 2 

e 3), que possuem listas de referências próprias, e o Apêndice com todos os eventos 

analisados de Influência do Buraco de Ozônio Antartico sobre o Observatório 

Espacial do Sul. 

   

1.2 PROPOSIÇÃO 

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo desta Tese de Doutorado em Meteorologia é entender o 

comportamento da variabilidade sazonal e interanual da coluna total de ozônio 

monitorada na região do Observatório Espacial do Sul (OES) entre 1992 e 2014. 

Além disso, analisar a ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio 

Antártico sobre o Sul do Brasil entre 2005 e 2014, caracterizando sua frequência de 

ocorrência por intensidade, altura da lamina e característica dinâmica do transporte 

das massas de ar pobre em ozônio, provenientes da região do Buraco de Ozônio 

Antártico que atingem o Sul do Brasil quando da ocorrência deste tipo de fenômeno. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Comparar as medidas realizadas pelo monitoramento da coluna total de 

ozônio na região do Observatório Espacial do Sul realizado por espectrofotômetros 

Brewer e os instrumentos de satélite TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) e 

OMI (Ozone Monitoring Instrument) entre 1992 e 2014.  

Determinar os modos de variabilidade sazonal e interanual destes conjuntos 

de dados, contextualizando as causas destas variabilidades. 

Análisar a ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico 

sobre o Sul do Brasil que causan reduções na coluna total de ozônio entre 2005 e 

2014.  

Determinar a altura da camada de redução no conteúdo de ozônio nos perfis 

de ozônio. 

Verificar a origem das massas de ar que causa essas reduções através de 

análise de dinâmica da estratosfera. 

Realizar a caracterização da frequência de ocorrência destes eventos em 

classes por intensidade e altura da camada de redução de ozônio, além da 

característica dinâmica do transporte destas massas de ar que atingem o Sul do 

Brasil provenientes da região do Buraco de Ozônio Antártico. 

 

1.3 REVISÃO TEÒRICA 

 

1.3.1 O Gás Ozônio 

 

O gáz ozônio foi detectado em 1840 por Christian Friedrich Schönbein em um 

experimento de eletrólise de água acidulado, quando se detecta um odor particular 

chamado "ozônio" (do grego para a palavra cheiro "ozein"). Sua importância como 

gás atmosférico se tornou aparente no início do século 20 quando as primeiras 

medidas quantitativas da coluna de ozônio foram realizadas na Europa. Os cientistas 

franceses Fabry e Buisson usaram medidas de ultravioleta (UV) para estimar que, se 

trazido para a superfície da Terra em condições padrões de temperatura e pressão, 

a coluna de ozônio produziria uma camada com cerca de 3 mm de espessura. 
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Na estratosfera, o ozônio tem propriedades ópticas que apresentam um papel 

fundamental no apoio à vida na superfície da Terra (SALBY 1996), devido à sua 

capacidade de interceptação da radiação UV prejudicial aos seres vivos, sendo 

juntamente com o oxigênio, responsáveis pela remoção quase completa da radiação 

incidente com comprimento de onda inferior a 290 nm. 

O ozônio tem três principais bandas de absorção, a banda de Hartley (200-

300 nm) com intensa absorção, a banda de Huggins (300-360 nm) com uma 

absorção mais fraca e interação mais fraca na chamada banda de Chappuis (440-

850 nm), com a radiação acima de 400 nm, no visível e infravermelho. As bandas de 

Hartley e Huggins absorvem praticamente toda a radiação UV de comprimentos de 

onda entre 240 e 320 nm (UV-A e UV-B), que é biologicamente ativa é prejudicial 

para os organismos vivos, além de conduzir o aumento da temperatura observada 

com altura na estratosfera (SLUSSER, 1999).  

O ozônio é uma molécula constituída por três átomos de oxigênio, tem a 

capacidade de absorver radiação ultravioleta, liberando energia na forma de calor 

por isso a temperatura começa a aumentar com a altitude na estratosfera, onde sua 

concentração é maior (SLUSSER et al., 1999). Na década de 20, o cientista britânico 

Dobson desenvolveu um espectrofotômetro para medidas da coluna de ozônio e 

este instrumento é ainda muito utilizado no mundo. Em reconhecimento a sua 

contribuição, a unidade da medida foi chamada de Unidade Dobson (UD). Coluna 

total de ozônio – CTO (do inglês "total ozone column – TOC") é o nome dado ao total 

de ozônio integrado em uma dada coluna da atmosfera, desde a superfície até o 

topo, e é variável ao redor do globo. Ela é calculada em unidades Dobson (DU), 

onde 100 DU representa 1mm.cm-2 em condições de 273K e 1 atm, ou ainda 1 DU é 

igual a 2,69 × 1016 moléculas.cm- 2 (DESSLER, 2000).  

Em 1930, o cientista britânico Sydney Chapman propôs uma teoria 

fotoquímica para a produção e destruição do ozônio na estratosfera, o chamado 

mecanismo de Chapman (Eq. 1.1 a 1.4), em que o ozônio é produzido 

continuamente na atmosfera a uma altura de 30 km, em um ciclo iniciado pela 

dissociação do O2 (CHAPMAN, 1930). Este mecanismo é decomposto basicamente 

em quatro equações: 

Produção de ozônio: 

 OhvO 22   (1.1) 
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 MOMOO  32  (1.2) 

Destruição de ozônio: 

 OOhvO  23  (1.3) 

 223 OOOO   (1.4) 

No entanto, o mecanismo de Chapman superestima os perfis de ozônio 

observados na estratosfera, o que levou a vários estudos, resultando em reações 

químicas adicionais de perda de ozônio. Os chamados ciclos catalíticos elucidaram 

o papel do hidrogênio (BATES e NICOLET, 1950), os óxidos de nitrogênio 

(CRUTZEN, 1970; 1971), cloro, flúor (STOLARSKI e CICERONE, 1974; STOLARSKI 

e RUNDEL, 1975), bromo (WOFSY, 1975), o acoplamento entre essas famílias de 

compostos químicos de longa duração na atmosfera, representados genericamente 

pelas equações 1.5 a 1.11:  

 

 23 OXOOX   (1.5) 

 23 OXOXO   (1.6) 

                                          _________________
 

 23 2OOO   (1.7) 

 

 

 23 OXOOX   (1.8) 

 23 '' OOXOX   (1.9) 

 2'' OXXOXXO   (1.10) 

                                _____________________ 

 23 32 OO   (1.11) 

Onde X e X‘ representam compostos reativos que possuem ciclos catalíticos 

mencionados anteriormente. 

Essas pesquisas levaram ao Prêmio Nobel de Química, em 1995, por Mario 

Molina e F. Sherwood Roland pela descoberta de que o cloro liberado por moléculas 

de clorofluorcarbonos produzidos pelo homem seria uma fonte altamente destrutiva 

de ozônio na estratosfera (MOLINA e ROLAND, 1974). 

A distribuição vertical de ozônio aponta que aproximadamente 90% da sua 

abundância natural estão concentradas na estratosfera entre 15 e 50 km de altura, 

com um máximo a aproximadamente 30 km (LONDON, 1985; WMO, 1996), 

enquanto que a troposfera apresenta uma quantidade entre 10 e 15% (FISHMAN et 

al., 1990). Pode ser observado na Figura 1.1, que apresenta o perfil vertical de 
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ozônio (a) versos a temperatura (b), que entre 25 e 35 km define-se, a região de 

máxima concentração de ozônio denominada de "camada de ozônio". A 

concentração depende da latitude e estação do ano por influência da distribuição 

latitudinal de radiação solar que influi tanto na criação quanto na dissociação do 

ozônio (WHITTEN e PRASAD, 1985; BRASSEUR e SOLOMON, 1986). 

 

Figura 1.1 – Variação com a altura da concentração de ozônio e da temperatura na 
atmosfera.  

 

 

Fonte: Adaptado de Baird e Cann, 2005. 

 

Quanto às distribuições sazonais, as variações podem ser negligenciadas nas 

regiões tropicais, onde a intensidade de radiação solar pode ser considerada 

constante durante todo o ano. À medida que a latitude aumenta para altas latitudes, 

se tem maior variação sazonal na concentração do ozônio estratosférico 

(WAKAMATZU, 1989), o máximo de concentração é estabelecido na primavera e o 

mínimo se verifica durante o outono. Durante a primavera a quantidade de ozônio 

encontrada em altas latitudes é maior, e em baixas latitudes menor, do que aquela 

que poderia ser prevista utilizando a teoria fotoquímica. Neste caso, a distribuição da 

intensidade de radiação solar sugeriria a formação de um máximo durante o verão 
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sobre a região equatorial. Portanto, as causas desse fenômeno podem ser 

relacionadas aos padrões de circulação atmosférica.  

O conteúdo de ozônio na região Antártica é fortemente relacionado com 

ventos equatoriais (GARCIA e SOLOMON, 1987). No início da primavera, a 

estratosfera próxima às regiões polares é caracterizada por fortes correntes de ar 

descendentes. Deste modo, o ozônio gerado em camadas acima de 20 km de 

altitude é transportado por estas correntes de ar em direção às camadas mais 

baixas, e uma circulação é formada com o ar fluindo em direção aos pólos na alta 

estratosfera e, em direção ao equador na baixa estratosfera. O ozônio acumulado 

nesta região é transferido para a troposfera durante o verão (SEINFELD e PANDIS, 

1998). 

A região de maior produção de ozônio não é a mesma de maior 

concentração, uma vez que as taxas de produção de ozônio são mais elevadas no 

equador a cerca de 40 km de altitude, enquanto que o pico de maior concentração 

está localizado em latitudes próximas das regiões polares a cerca de 20 km de 

altitude. A Figura 1.2 (a) mostra os valores históricos da coluna total de ozônio como 

função da latitude e tempo, medidos em Unidades Dobson antes da destruição 

antropogênica do ozônio e a Figura 1.2 (b) apresenta também os valores históricos 

da coluna total de ozônio, mas após a destruição antropogênica do ozônio, que 

causa a observada presença do Buraco de Ozônio da Antártida entre agosto e 

novembro, em latitudes ao sul de 60 °S.  

A explicação para a falta de alinhamento entre a região de maior produção e 

maior concentração de ozônio está no papel do transporte horizontal e vertical que 

redistribui as massas de ar na atmosfera, mostrando que a maior concentração de 

ozônio nos polos é resultado do movimento em grande escala das massas de ar. 

Elas são impulsionadas para o Norte e para baixo no Hemisfério Norte, por exemplo, 

ou para o Sul e para baixo no Hemisfério Sul. Massas estas que transportam o 

conteúdo de ozônio de altas altitudes (~40 km) das regiões equatoriais, onde a 

produção de ozônio é maior e leva em direção a baixas altitudes (~20 Km) nas 

regiões polares. 

A figura 1.3 (a) mostra o esquema de transporte horizontal e vertical na 

estratosfera responsável pelo transporte de ozônio dos trópicos para os polos, bem 

como suas regiões de troca de ozônio entre a troposfera e a estratosfera que 
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ocorrem principalmente em áreas de latitudes médias (STOHL et al., 2003), 

chamada de ―Circulação Brewer-Dobson‖. 

 

Figura 1.2 - Valores históricos da coluna total de ozônio como função da latitude e 
tempo, medidos em Unidades Dobson (a) antes e (b) depois da destruição 
antropogênica do ozônio.  

 

 

Fonte: Adaptado de Seinfeld e Pandis, 2006. 

 

Este esquema tem a sua origem em estudos de DOBSOM (1930) e BREWER 

(1949), que deduziu a existência de uma célula de circulação estratosférica 

caracterizada por movimento ascendente nos trópicos e descendentes em médias e 

altas latitudes, os quais foram observados através de medições de componentes 

atmosféricos como o ozônio, e o vapor de água e posteriormente por HOLTON et al., 

(1995), através do cloro em um ciclo de cerca de 5 anos (SOLOMON, 1999). A 

escala de tempo de transporte estratosférico do equador para os polos é de cerca de 

3 a 4 meses, sugerindo que o tempo de vida do ozônio na estratosfera é muito mais 

longo do que o tempo necessário para este transporte de ocorrer.  
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Figura 1.3 - (a) Esquema de transporte de massas de ar na estratosfera. (b) Seção 
transversal de ozônio a partir de dados de satélites que mostram claramente a 
acumulação de ozônio na estratosfera inferior de alta latitude devido à circulação de 
Brewer-Dobson. 
 

 

 
 
Fonte: (a) Adaptado de  Stohl et al., 2003. (b) Adaptado de Shaw e Shepherd, 2008. 

 
 

A secção transversal longitudinal da atmosfera, apresentada na Figura 1.3 (b), 

mostra um esquema da circulação global estratosférica, ou circulação de Brewer-

Dobson (setas pretas) e a distribuição de ozônio medida pelo instrumento de satélite 

OSIRIS em Março de 2004. A circulação é forçada pelas ondas que se propagam 

Especialmente na região do hemisfério de inverno, e molda fortemente a distribuição 

do ozônio, transportando-o da região de sua fonte na estratosfera superior tropical 

para a estratosfera inferior de alta latitude. A linha tracejada representa a 

tropopausa, ou o limite entre a troposfera e a estratosfera (SHAW e SHEPHERD, 

2008).  

Em regiões tropicais, as variações sazonais podem ser negligenciadas, uma 

vez que a radiação solar pode ser considerada constante ao longo do ano 

(WAKAMATZU, 1989). Com o aumento da latitude, maior variação sazonal da 

concentração de ozônio estratosférico é observada e tendem a ter concentração 
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máxima do período de primavera, onde as regiões próximas aos polos são 

caracterizadas por fortes correntes de ar descendente. Este transporte traz o ozônio 

produzido na estratosfera equatorial acima de 20 km de altitude em direção à 

estratosfera polar com mínimo no outono (SEINFELD e PANDIS, 2006).  

 

1.3.2 O Buraco de Ozônio Antártico  

 

A Antártica tem uma das mais altas concentrações de ozônio da Terra 

durante a maior parte do ano (Figura 1.1), pois muito de seu ozônio é produzido nos 

trópicos e transportado, junto com compostos reservatórios de cloro, para os pólos, 

pelo movimento do ar em grande escala na estratosfera enquadrado na circulação 

Brewer-Dobson (SHAW e SHEPHERD, 2008). Na Antártica, a estratosfera é 

deficiente em oxigênio atômico devido à ausência de radiação UV intensa para 

fotolisar o O2. 

Durante o inverno Antártico, o ar frio desce e desenvolve uma circulação para 

leste, formando o Vórtice Polar, que desenvolve um núcleo de ar muito frio. No 

inverno e no início da primavera o vórtice é extremamente estável, efetivamente 

apreendendo o ar em seu interior e evitando a chegada de ar do exterior. O vórtice 

mantém altos níveis de ozônio importado preso sobre a Antártica por diversos 

meses a cada ano. Quando o Sol retorna em setembro, no fim da noite polar, a 

temperatura aumenta e o vórtice enfraquece, eventualmente quebrando em 

novembro (DESSLER, 2000). 

Em 1985, a equipe de cientistas britânicos liderado por Joseph Farman 

causou surpresa na comunidade científica relatando a massiva destruição anual do 

ozônio estratosférico sobre o continente Antártico durante a primavera do Hemisfério 

Sul a um nível de observação que a química de cloro era incapaz de explicar 

(FARMAN et al., 1985). Esse fenômeno foi chamado popularmente de "Buraco de 

Ozônio Antártico" (SOLOMON, 1999). 

 Posteriormente, foi definido como a região com valores inferiores a dois 

terços do nível histórico, ou seja, 220 UD (HOFMANN, 1997). O trabalho de Farman 

e colaboradores (1985) observa uma diminuição, desde 1977, nos dados da coluna 

total de ozônio do equipamento de solo, obtidos na estação Britânica Halley Bay na 

Antártica (76 °S), de valores médios mensais de 350 UD em meados dos anos 70 



37 

 

para valores próximos de 100 UD para o mês de outubro. Perfis verticais de ozônio 

obtidos por balões mostraram que a redução ocorre entre 10 e 20 km de altura, 

trazendo surpresa por sua magnitude e localização, uma vez que, em conformidade 

com a química de cloro, seriam esperadas tais reduções em média e baixa latitudes 

e a uma altura entre 35 e 45 km. 

No entanto, os dados do instrumento TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer) e SBUV (Solar Backscattered Ultraviolet), aparentemente não 

detectavam tal diminuição observada nos dados do equipamento de solo, o que 

acarretou em uma inspeção dos dados de satélite e a verificação que de fato estes 

dados estavam sendo rejeitado por estarem fora de um intervalo pré-determinado de 

aceitabilidade. Uma vez descoberto e corrigido esse erro, os dados de satélite 

confirmaram as medidas observadas na estação Britânica (STOLARSKI, 1986).  

Algumas hipóteses relacionando a existência do buraco de ozônio ao ciclo 

solar (CALLIS e NATARAJAN, 1986) ou a pura dinâmica estratosférica (TUNG et al, 

1986; MAHLMAN e FELS, 1986) não foram consistentes com o observado 

(SOLOMON, 1999), assim como somente os ciclos catalíticos dos CFCs 

(clorofluorcarbonos) não poderiam levar a tamanha queda na coluna de ozônio 

(MOLINA et al., 1987), até que Susan Solomon e colaboradores (SOLOMON, 1986) 

sugeriram que o cloro poderia ser ativado na superfície de Nuvens Estratosféricas 

Polares (NEPs), observadas sobre a Antártica devido as baixas temperaturas (183 

K), podendo destruir o ozônio na baixa estratosfera polar em poucas semanas, 

chegando aos níveis observados no buraco. As NEPs catalisam a liberação do cloro 

reativo das espécies reservatório ClONO2 e N2O5 que reagem heterogeneamente 

com as nuvens nas quais o HCl foi absorvido, produzindo os gases Cl2, HOCl e 

ClNO2. A luz solar é então necessária para fotolisar o Cl2, HOCl e ClNO2 liberando o 

cloro reativo que ataca o ozônio. 

A formação do ―buraco de ozônio‖ é um fenômeno sazonal cujas condições 

somente são possíveis em algumas semanas do ano, no hemisfério Sul, entre 

agosto e novembro (início da primavera). A Figura 1.4 mostra uma representação da 

evolução temporal da área média do Buraco de Ozônio Antártico, observando-se 

uma tendência de crescimento entre os anos 80 e 90, estabilizando em níveis 

elevados desde os anos 2000, apesar das indicações de tendências de redução na 
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área do Buraco de Ozônio Antártico nos anos recentes (KUTTIPPURATH et al., 

2013; SOLOMON et al., 2016).  

O primeiro passo na formação do Buraco de Ozônio Antártico é a formação 

do vórtice polar (SCHOEBERL e HARTMAN, 1991). Com a chegada da noite polar 

durante o inverno, não há aquecimento por absorção de radiação solar, no entanto 

as emissões de radiação terrestre continuam. Isto causa um resfriamento na baixa 

estratosfera da Antártida. Isso juntamente com as temperaturas relativamente mais 

quentes em médias latitudes faz com que ocorra a formação de forte gradiente 

norte-sul de pressão entre estas regiões, criando, devido a força de Coriolis um forte 

vento zonal denominado de ―Jato da Noite Polar‖ (DESSLER, 2000), apresentado na 

Figura 1.5 (a). 

 

Figura 1.4 - Evolução temporal da área média do Buraco de Ozônio Antártico na 
década de 80 e 90 em comparação com a área do Buraco de Ozônio em 14 de 
setembro de 2011 marcado pela área onde a concentração total de ozônio está 
abaixo de 220 unidades Dobson. Nesta imagem do Pólo Sul, esses valores são de 
cor vermelha.  

 

  

Fonte: Imagem NNVL, NOAA acessado em julho de 2015. 
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Análise científica do vórtice, usa a definição de um máximo gradiente na 

vorticidade potencial junto a sua borda (NASH et al., 1996), capturando os efeitos da 

isolação da distribuição de gases traços dentro do vórtice. Em 1992, o vórtice polar 

antártico cobriu uma área de aproximadamente 35 milhões de km2, encobrindo 

praticamente toda área a sul de 60 °S. Entretanto, o mesmo sofre influência das 

condições meteorológicas na determinação de seu tamanho a cada ano, 

configurando um sistema diferente do buraco de ozônio, tanto que entre 1980 e 

1996, sua área de cobertura permaneceu constante, enquanto que a do buraco de 

ozônio experimentou um dramático aumento, chegando a cobrir dois terços do 

vórtice na década de 90. 

 

Figura 1.5 – (a) Contornos de media zonal da velocidade do vento zonal (m/s) em 21 
de agosto de 1995, valores positivos representam vento de oeste. (b) Quantidade de 
ozônio (ppmv) versus latitude equivalente para a superfície de 465K de temperatura 
potencial em 15 de setembro de 1992. Pontos são medidas individuais e a linha a 
média. A linha vertical denota a borda do vórtice.  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Desler, 2000.  
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O vórtice polar apresenta duas importantes propriedades que influenciam na 

formação do buraco de ozônio. A primeira é devido às temperaturas frias no interior 

do vórtice que dão suporte a formação das nuvens estratosféricas polares, as quais 

apresentam um papel essencial na química do buraco de ozônio. A segunda 

propriedade é a formação de uma barreira de mistura na borda do vórtice polar que 

isola a estratosfera da Antártica da estratosfera de médias latitudes entre 18 e 35 km 

de altura, como mostra a Figura 1.5 (b) através de medidas de concentração de 

ozônio na superfície de 465 K de temperatura potencial, aproximadamente 20 km de 

altura (SCHOEBERL et al., 1992; BOWMAN, 1993). 

Esta barreira isola as massas de ar dentro do vórtice, o que é de fundamental 

importância na formação e manutenção do buraco do ozônio, tornando insignificante 

o transporte horizontal para o vórtice polar de constituintes traços como o ozônio e 

CFCs a partir da circulação Brewer-Dobson. A maior estabilidade do vórtice antártico 

é resultado da distribuição quase simétrica do oceano ao seu redor. O vórtice do 

Ártico tende a ser menos estável e a misturar mais com o ambiente, não mantendo o 

isolamento e baixas temperaturas como o Polo Sul. 

Para temperaturas muito baixas, em torno de 183 K (-90 °C), encontradas 

dentro do vórtice polar entre 15-20 km de altura, a pequena quantidade de vapor de 

água e ácido nítrico se condensa para formar Nuvens Estratosféricas Polares 

(DESSLER, 2000). Devido à necessidade de baixas temperaturas, as NEP‘s são 

formadas apenas durante o inverno e início da primavera nas regiões polares, a 

partir da tropopausa até altitudes elevadas em torno de 26 km. Sua aparência é mais 

frequente em Antártida do que no Ártico, devido suas menores temperaturas. 

Em 1986, Solomon sugeriu que as espécies reservatórios, tais como HCl e 

ClNO3 pudessem reagir na superfície das NEP‘s, acelerando a destruição do ozônio 

na baixa estratosfera sobre a região Antártica. Estas reações heterogêneas liberam 

moléculas de cloro reativo que, posteriormente, podem ser rapidamente ativados por 

fotólise. As nuvens estratosféricas polares proporcionam as superfícies ideais para 

estas reações heterogêneas ocorrerem. As espécies reservatório ClNO3 e N2O5 

reagem heterogeneamente com as nuvens nas quais o HCl foi absorvido, 

produzindo os gases Cl2, HOCl e ClNO2. A luz do Sol é então necessária para 
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fotolisar estes gases resultantes das reações heterogêneas, liberando o cloro reativo 

que ataca o ozônio. 

Com o retorno da luz solar no fim do inverno, começa o aquecimento do 

vórtice polar que reduz o gradiente latitudinal de pressão, reduzindo a velocidade do 

vento no entorno do vórtice, reduzindo a estabilidade e isolamento do vórtice. O 

sistema de vento sofre uma abrupta transição para o regime de vento de verão num 

evento chamado de aquecimento estratosférico final (MANNEY et al., 1994; HESS, 

1991) que ocorre tipicamente ao final de novembro para dezembro, dependendo da 

latitude, o que acaba quebrando o vórtice em massas de ar menores, as quais 

misturam-se com ar de médias latitudes, marcando o fim do buraco de ozônio para 

aquele ano. 

No Ártico, o fenômeno ocorre com muito menos intensidade, pois sua 

temperatura é, em média, de cerca de 10K mais elevada do que na Antártica. As 

NEP‘s são muito menos abundantes no Ártico e tendem a desaparecer antes da 

radiação solar atingir a estratosfera na primavera. Além disso, o vórtice é menos 

estável, permitindo a entrada de massas de ar a partir de outras regiões. Todos 

esses fatores combinados mantêm os níveis de ozônio no Ártico superior aos da 

Antártica (CHUBACHI et al., 2005; TRIPATHI et al., 2006; SOLOMON et al., 2007). 

   

1.3.3 Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil 

 
Em seu efeito primário, o Buraco de Ozônio Antártico influência o conteúdo de 

ozônio na região polar, onde são observadas quedas de mais de 75% em relação a 

suas médias climatológicas mensais, ou seja, valores abaixo de 220 UD. Devido a 

sua extrema importância, este fenômeno continua a ser estudado e monitorado 

desde a década de 1980 (HOFMANN et al., 1997; SOLOMON, 1999; MULLER et al., 

2008; KLEKOCIUK et al., 2011; SALBY et al., 2012; SCANNELL et al., 2012). 

As regiões de médias e baixas latitudes podem sofrer direta ou indireta 

influência do Buraco de Ozônio Antártico. O efeito direto ocorre quando a borda do 

vórtice polar, juntamente com a redução química do ozônio, passa diretamente 

sobre regiões de latitudes médias, como o Sul do Chile e Argentina, que são áreas 

densamente povoadas e onde são observadas reduções drásticas no conteúdo de 

ozônio e aumento da radiação ultravioleta correspondente (LARRY et al., 1995; 



42 

 

KIRCHHOFF et al., 1997; PEREZ et al., 1998; MARCHAND et al., 2003; PAZMINO 

et al., 2005; CASICCIA et al., 2008; DE LAAT et al., 2010). 

A influência indireta ocorre quando o vórtice polar é desestabilizado com a 

chegada da primavera devido ao aumento das temperaturas e aumento da atividade 

de onda de escala global, causado por eventos de quebra de ondas de Rossby 

(NORTON, 1994; SEMANE et al., 2006; SHEPHERD, 2007). Cálculos de Prather e 

Jaffe (1990) indicam que as massas de ar de origem polar podem permanecer 

isoladas por um período de 7 a 20 dias após sua separação do vórtice e filamentos 

polares (TRIPATHI et al., 2006), sendo este período suficiente para a propagação 

para médias e baixas latitudes (WAUGH, 1993; WAUGH et al., 1994, MANNEY et 

al., 1994). 

Perturbações originárias no Buraco de Ozônio Antártico foram observadas 

sobre o 30°S pela primeira vez por KIRCHHOFF et al. (1996), com base em dados 

da coluna total de ozônio de dois Espectrofotômetros Brewer, instalados em Santa 

Maria-RS, Brasil, em outubro de 1993, e sondas de ozônio por balões. Os autores 

observaram que a redução local em ozônio estava associada com a entrada de uma 

massa de ar de origem polar, como pode ser visto na Figura 1.6. 

Eventos de transporte de massas de ar de origem polar também vêm sendo 

observados em outras partes da América do Sul (PEREZ e JACK, 1998; PEREZ et 

al., 2000), África do Sul (SEMANE et al., 2006) e na Nova Zelândia (BRINKSMA et 

al., 1998), mostrando seu caráter global de ocorrência. 

A computação pervasiva ou ubíqua caracteriza-se como a terceira geração da 

computação após a passagem pelos períodos da internet e da computação 

distribuída. Esse modelo se fundamenta por ser o relacionamento de um usuário 

para vários dispositivos computacionais conectados entre si acessando informações 

a qualquer momento, em qualquer lugar, onde os usuários não percebem interação 

pessoa/máquina, tornndo a tecnologia invisível para os usuários, tendo como 

objetivo prover aos usuários acesso permanente através de rede fixa ou móvel, 

independente de sua posição física, acessando informações, aplicações e serviços, 

de tal forma que o usuário não precise estar ciente da existência de uma 

infraestrutura computacional embutida no ambiente, com o intuito de auxiliar na 

realização de determinadas atividades que beneficie os mesmos (WEISER, 1991). 
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Figura 1.6 - Perfil vertical de ozônio para 26 e 28 (a) de outubro e coluna total de 
ozônio por espectrofotômetro Brewer entre os meses de Setembro e Outubro de 
1993 (b) para Santa Maria, RS, Brasil. (c) Trajetória retroativa das massas de ar em 
25 km de altura e imagem satélite METEOR 3 TOMS para o dia 28 de outubro de 
1993.  

 

 
 

Fonte: Adaptado de Kirchhoff et al., 1996. 

 

Utilizando este novo paradigma computacional, STEFFENEL et al., (2016) 

detectaram eficazmente, a partir de medidas globais do satélite OMI, a ocorrência da 

região de reduções no conteúdo total de ozônio durante a ocorrência de evento de 

Influência do Buraco de Ozônio Antártico em 22 de outubro de 2013, representado 
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na Figura 1.7. Esta iniciativa aconteceu no sentido de ajudar a realizar alertas às 

populações locais sobre a ocorrência deste tipo de eventos. 

O monitoramento da ocorrência de eventos de Influência do Buraco de 

Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil torna-se importante, uma vez que nesta 

região densamente povoada, foi observado por GUARNIERI et al., (2004), que uma 

redução de 1% no conteúdo de ozônio pode causar um aumento médio de 1,2% na 

radiação ultravioleta incidente na superfície. Além disso, o aumento da radiação 

ultravioleta relacionada à redução do conteúdo de ozônio devido a transporte de 

massas de ar de origem polar em direção às médias latitudes também pode afetar 

sistemas aquáticos e terrestres, ajudando a explicar o declínio de espécies de 

anfíbios associados com malformações genéticas causadas pelo aumento dos níveis 

de radiação ultravioleta recebida (SCHUCH et al., 2015). 

 

Figura 1.7. (a) Imagem do conteúdo de ozônio do satélite OMI para 18 de outubro de 
2013. Evolução temporal do sistema de detecção de redução de ozônio (abaixo do 
limite -1,5σ da climatologia mensal em balões vermelhos) a partir de técnicas de 
Computação em campos de Vorticidade Potência (PV) e linhas de correntes de 
vento para (b) 19 e (c) 22 de outubro de 2013 a 630K.  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Steffenel et al., (2016). 
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1.3.4. Vorticidade Potencial Isentrópica como um Traçador Dinâmico da 

Estratosfera 

    

As ondas planetárias são um fator chave na compreensão da dinâmica da 

atmosfera. Elas podem ser definidas como uma perturbação de contornos materiais 

se propagando e cuja aceleração é equilibrada por uma força restauradora. No caso 

de ondas numa escala global (ou ondas de Rossby), a força de restauro envolvida é 

a força de Coriolis. As ondas de Rossby são uma consequência da propriedade de 

conservação de vorticidade absoluta num fluido barotrópico (onde as superfícies 

isobáricas são paralelas às superfícies de igual densidade) expressa como a seguir: 

ctefa                                                                               (1.12) 

Onde ζa e ζ correspondem respectivamente à vorticidade absoluta e relativa. 

Esta equação mostra que a soma de a vorticidade relativa e o parâmetro de Coriolis 

se concerva. 

De uma forma simplificada, num deslocamento meridional de uma massa de 

ar, a mudança no parâmetro de Coriolis f induz uma variação da vorticidade relativa 

para satisfazer conservação da vorticidade absoluta. Isso cria movimentos 

ondulantes em torno de um paralelo de equilíbrio. Isto forma ondas de Rossby que 

ocorrem na troposfera por sucessões de ciclones e anticiclones que podem ser 

facilmente observadas nos campos de altura geopotencial em latitudes médias. 

Estas ondas se propagam para oeste em relação à circulação média zonal e são de 

amplitude variável. As ondas planetárias de maior amplitude são quase 

estacionárias, porque eles são criados por fontes de perturbação estacionária, tais 

como relevos de grande escala (cadeias de montanhas) e o contraste térmico terra-

mar.  

Ondas planetárias de maior comprimento de onda se propagam a partir da 

troposfera para a estratosfera, onde eles desempenham um papel importante. 

CHARNEY e DRAZIN (1961) mostraram que, para ondas planetárias poderem se 

propagar verticalmente para a estratosfera, é necessário que a sua escala horizontal 

seja grande o suficiente e a circulação seja de oeste. Portanto, as ondas planetárias 

de grande amplitude não podem se propagar na média estratosfera durante o 

inverno. 
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Na Figura 1.8, o mapa da esquerda mostra a presença de uma onda de 

rossby número de onda k = 1 no inverno, caracterizada por uma célula ciclônica de 

grande escala centrada no norte da Europa (vórtice polar) e uma célula anticiclónica 

localizada acima do Oceano Pacífico norte. Durante o verão (mapa à direita), 

campos de altitude géopotencial mostram a presença de um extenso anticiclone 

centrado e quase simetricamente ao redor do Pólo Norte. Esta figura ressalta a falta 

de ondas planetárias de grande escala durante o verão na média estratosfera. Além 

disso, verificou-se previamente uma assimetria nos marcadores de campos 

baseados no hemisfério considerado. A menor propagação de ondas planetárias nos 

invernos da estratosfera do Hemisfério Sul é devida principalmente à menor 

presença de superfícies continentais (VAN LOON e JENNE 1972). 

Na estratosfera, as ondas interagem com o ambiente através da transferência 

energia e momento angular, que distânciam consideravelmente a estratosfera de 

seu estado de equilíbrio radiativo (WAUGH e POLVANI, 2010).  

 

Figura 1.8 - Campos de altura geopotencial (km) calculada em 10 hPa no Hemisfério 
Norte 18 de fevereiro de 1999 (esquerda) e 09 de julho de 1999 (direita).  

 

 
Fonte: Adaptado de Brasseur e Solomon (2005). 
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A vorticidade potencial (PV) é uma variável atmosférica que tem um papel de 

destacada importância na dinâmica das massas de ar em grande escala. As massas 

de ar pode se mover em superfícies isentrópicas, onde não há troca de massa se os 

processos forem adiabáticos, comportando-se como uma superfície material onde a 

temperatura potencial é conservada na atmosfera de semanas a dias e somente o 

vento pode romper esta superfície (HOSKINS et al., 1985).  

PV pode ser utilizada como coordenada horizontal e vertical (NORTON, 

1994), sendo frequentemente usada em estudos correlacionando PV e constituintes 

químicos traços da atmosfera como o ozônio, óxido nitroso e vapor de água em 

superfícies isentrópicas na estratosfera inferior (SCHOEBERL, 1989). Coordenadas 

isentrópicas, que utilizam a temperatura potencial como coordenada vertical, 

possuem uma maior densidade de informações onde as superfícies isentrópicas 

estiverem mais agrupadas dessa maneira haverá maior resolução onde os 

gradientes de temperatura forem maiores (LARY et al., 1995). As superfícies de 

vorticidade potencial constante são chamadas superfícies isentrópicas que são 

dadas em unidades de temperatura absoluta (kelvin). Superfícies isentrópicas são 

inclinadas sendo mais baixas no equador e mais altas nos pólos, conforme 

apresenta a Figura 1.9.  

 

Figura 1.9 – Esquema de uma superfície isentrópica de 310 K. Linhas sólidas no 
interior da superfície são isóbaras (mb).  

 

 

 
Fonte: Adaptado de MOORE, 1993. 
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A temperatura potencial é definida como a temperatura que o ar teria se fosse 

adiabaticamente expandido ou comprimido a partir de sua pressão e temperatura até 

uma pressão padrão (normalmente 1000 hPa). Pode-se obter uma expressão da 

primeira lei da termodinâmica e a lei do gás ideal (Rogers e Yau, 1989): 

 
pC

R

p

p
Tθ 








 0  (1.13) 

Onde θ é a temperatura potencial, T é a temperatura do ar, p0 a pressão 

padrão, p a pressão em determinado nível, R é a constante do gás ideal (8,31 

J/Kg.mol) e cp é o calor específico à pressão constante.  

A temperatura potencial pode ser interpretada como uma marca da posição 

vertical de uma parcela de ar. Esta variável aumenta com a altura lentamente na 

troposfera e rapidamente na estratosfera. Uma parcela de ar se movendo 

adiabaticamente mantém-se em uma superfície de temperatura potencial constante 

e pode ser marcada pelo valor da temperatura potencial. Então o movimento de uma 

parcela de ar pode ser visto de forma bidimensional em coordenadas isentrópicas. O 

ar estratosférico tende a se manter em superfícies isentrópicas por muitos dias, pois 

a temperatura potencial é grande em altas altitudes dificultando o movimento do ar 

para cima ou para baixo. A temperatura potencial dividida por 25 é uma boa 

aproximação para a altitude da superfície em quilômetros (por exemplo, 400 K = 

400/25 ≈ 16 km). 

A vorticidade é uma quantidade que indica o grau de rotação de fluido, 

matematicamente, definida como a velocidade de rotação:  

xUV                                                                                               (1.14) 

Onde U = (u, v, w) é o campo de velocidades e V a vorticidade. O mesmo vale 

para a vorticidade absoluta VA:  

axUVA                                                                                           (1.15) 

Onde Ua é a velocidade absoluta. 

O módulo da componente vertical da vorticidade é um importante traçador 

dinâmico, pois carrega informações sobre o comportamento das coordenadas 

horizontais da velocidade. As componentes verticais da vorticidade relativa (ζ) e da 

vorticidade absoluta (η) são definidas, respectivamente como: 

)(ˆ Uxk


                                                                                      (1.16) 
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                                                                                    (1.17) 

Onde 


  e 


 . 

A diferença entre η e ζ está associada a componente vertical da vorticidade 

planetária(f): 

)( exUkf 


                                                                                   (1.18) 

 De modo que: 

f                                                                                              (1.19) 

A grandeza f é chamada parâmetro de coriolis e é definida como: 

senf  2                                                                                        (1.20) 

Onde Ω é a velocidade angular de rotação da Terra e   é o ângulo referente 

à latitude. 

A vorticidade potencial (PV) é uma extensão do conceito de vorticidade para 

superfícies e temperatura potencial constante. Esta grandeza é definida de modo 

que nas superfícies Isentrópicas essa quantidade conserva-se, ou seja, mantém seu 

valorconstante. Matematicamente, tem-se que a vorticidade potencial é definida 

como o produto entre duas grandezas, uma identificando o grau de rotação do fluido 

e outra a estratificação das camadas atmosféricas: 





1

PV                                                                                     (1.21) 

Onde ρ é a densidade do fluido, 


 é o gradiente de temperatura potencial e 

  é a vorticidade absoluta. 

A componente vertical do gradiente da temperatura potencial pode ser 

estimada através de: 
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                                                                   (1.22) 

Onde g é a aceleração da gravidade.  

A vorticidade absoluta é dada por: 

kf


)(                                                                                        (1.23) 

Equivalentemente a equação 1.19.  
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O índice em ζ indica que a vorticidade relativa deve ser avaliada para a 

superfície isentrópica com temperatura potencial θ. Juntando as expressões 1.21 e 

1.22 em 1.23 obtém-se: 

   













p
gfPV


   

(1.24) 

            O termo no primeiro parênteses é a vorticidade absoluta, enquanto que o 

termo no segundo parênteses é chamado de estabilidade estática da atmosfera. 

Essa grandeza tem o nome de Vorticidade Potencial de Ertel-Rossby em 

homenagem ao meteorologista alemão Hans Ertel, onde sua unidade é expressa em 

PVU: 

PVU
skg

mK
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                                                                              (1.25) 

A partir da equação (1.24) pode-se ver que a grandeza PV pode ser estimada 

apenas através do conhecimento das componentes horizontais da velocidade (u e v) 

e de como varia a temperatura potencial. Este fator, somado a propriedade de 

conservação, torna a PV um importante traçador dinâmico em análise isentrópica 

(SEMANE et al., 2006). 

Dessa forma, a evolução de PV em uma superfície isentrópica pode ser 

usada como uma substituta para o estudo do transporte de constituintes traços em 

superfícies isentrópicas (HOLTON et al., 2004). A distribuição de PV em superfícies 

isentrópicas pode ser invertida para produzir campos de vento e temperatura, ou 

seja, mudanças na distribuição de PV são ditas indutoras de mudanças nos campos 

de vento e temperatura. 

A variação da vorticidade potencial em superfície isentrópica pode ser 

aplicada ao transporte de ozônio na estratosfera, como já foi aplicada em trabalhos 

anteriores parecidos e mostram que a origem tropical ou polar das massas de ar 

pobre em ozônio pode ser identificada, respectivamente, por baixos e altos valores 

de vorticidade potencial absoluta (VPA) (SEMANE et al., 2006). 

Muitas vezes a análise isentrópica é dada em termos da vorticidade potencial 

absoluta (PVA), onde: 

PVA = |PV|                                                                                     (1.26) 
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A vorticidade potencial é definida de tal modo que ela possui valores positivos 

no hemisfério norte e valores negativos no hemisfério sul, o uso de PVA é aplicado 

por usar o módulo desses valores. 

A Figura 1.10 apresenta a distribuição da vorticidade potencial no corte 

latitude/pressão. A partir da tropopausa e na estratosfera, a estabilidade vertical 

aumenta drasticamente. Por consequência, a vorticidade potencial tem um valor 

muito mais elevado na estratosfera do que na troposfera mais instável, onde o valor 

da vorticidade potencial é geralmente inferior a 1 PVU. Usando esta propriedade, 

REED (1955) introduziu o conceito de tropopausa dinâmica com base num limiar de 

vorticidade potencial que varia entre 1,5 a 2 PVU (contorno tracejado verde). Esta 

quantidade é muito útil para diferenciar as massas de ar massas de ar troposféricas 

das massas de ar estratosféricas. 

Devido ao fato da intervenção do parâmetro de Coriolis na equação de 

vorticidade potencial (1.24), proporcional ao seno da latitude, o valor absoluto da 

vorticidade potencial aumenta ao se mover em direção as regiões polares. Por outro 

lado, o valor de vorticidade potencial é, qualquer que seja a altura considerada, 

muito perto de zero próximo do equador, onde o parâmetro de Coriolis é zero. Este 

estabelecimento de uma forte de gradiente meridional de vorticidade potencial é 

muito útil para analisar o transporte horizontal na estratosfera. 

DANIELSEN (1968) foi um dos primeiros autores a mostrar a relação entre o 

PV e traçadores químicos ao estudar um dobra as tropopausa (injeção de ar 

estratosfera para a troposfera). MCINTYRE e PALMER (1983) usaram pela primeira 

PV para estudar a dinâmica do vórtice polar. Desde então, vários artigos foram 

publicados utilizando este diagnóstico para identificar os mecanismos de transporte 

na estratosfera e as trocas troposfera / estratosfera. 

HOLTON et al., (1995) estudaram as trocas de constituintes traços entre a 

troposfera e a estratosfera (TTE) através de superfícies isentrópicas de PV e 

relacionarem estes acontecimentos com padrões troposféricos como ciclones 

individuais, frontogênese e eventos de dobra de tropopausa (tropopause folding), em 

regiões onde há intrusão de ar estratosférico na troposfera (BUKIN et al., 2011). 

Novas perspectivas sobre este assunto foram posteriormente discutidas por STOHL 

et al., (2003) e JING et al., (2005) que estimaram o fluxo vertical de ozônio que cruza 

a tropopausa de forma isentrópica.  
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A borda do vórtice polar e seus filamentos polares foram definidos como a 

região com mais forte gradiente de PV, identificando o ar estratosférico que está 

dentro ou fora do vórtice polar. As massas de ar com PV menor do que o valor limiar 

de borda são inclusas dentro do vórtice, mantendo as suas características químicas 

e sendo o centro do vórtice definido como a região de mínimo PV (MARCHAND et 

al., 2005). 

 

Figura 1.10 - Média zonal, em agosto de 2009, do valor de vorticidade potencial (em 
PVU) com base nas coordenadas de latitude e pressão. A linha pontilhada branca 
mostra a distribuição de temperatura potencial. A linha pontilhada verde mostra a 
posição do valor PV igual a 2 PVU que defini a tropopausa dinâmica. 

 

 

 

A Figura 1.11 exibe um conjunto de imagens de vorticidade potencial durante 

o inverno do Hemisfério Sul de 1994 na superfície isentrópica de 440K (~18 km). 

Este período abrange o desenvolvimento do buraco de ozônio antártico, onde se 

observam elevados valores negativos de vorticidade potencial sobre o Pólo Sul 

(indicado pelas cores azuis) e valores negativos menos elevados sobre médias 
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latitudes (indicados pelas cores laranja). A vorticidade potencial é negativo no 

Hemisfério Sul e a borda do vórtice polar (indicada pelas linhas escuras) indica 

também a localização do jato da noite polar. 

 

Figura 1.11 - Vorticidade Potencial no Hemisfério Sul Inverno 1994. 
 

 

 
Fonte: http://www.ccpo.odu.edu/SEES/ozone/class/Chap_11/11_Js/11-18.jpg. Acessado em 05 de 
novembro de 2016. 

 

O grau de isolamento do vórtice polar antártico do ar de latitudes médias no 

hemisfério sul é devido ao fluxo quase zonal de ar que resulta em pouca mistura 

norte-sul do ar. Isto, por sua vez, é devido à falta de topografia no hemisfério sul 

para induzir a atividade de ondas de escala planetária, como existe no hemisfério 

norte MCINTYRE (1989). Esta barreira de transporte é um elemento crucial da teoria 

do buraco de ozônio. A barreira ao transporte causada pela vorticidade potencial 

evita intrusões de ar de alta altitude, rico em ozônio, na região empobrecida pela 

camada de ozônio sobre a Antártida. Além disso, os compostos nitrogenados que 
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podem inibir a perda de ozônio ao reagir com o cloro também não são transportados 

sobre a Antártida. Assim, os processos de perda de ozônio polar podem ocorrer sem 

perturbar até o rompimento do vórtice polar no final de novembro. 

Quando as ondas planetárias chegam a um ambiente em que os efeitos não 

lineares não podem ser negligenciados, os picos de onda ocorrem. Neste caso, as 

ondulações reversíveis de contornos materiais (traçador de razão de mistura, 

vorticidade potencial) descritos pela teoria linear de ondas são substituídas por uma 

deformação irreversível e rápida destes contornos. Estes fenómenos ocorrem na 

proximidade de uma superfície crítica ao longo da qual a onda de velocidade de fase 

C é igual a do vento zonal médio (BRASSEUR e SOLOMON, 2005). Elas, então, 

levam à formação de filamentos, ao longo de superfícies isentrópicas, que, em 

seguida misturam com a ação de difusão que tende a homogeneizar as 

concentrações de espécies químicas. Estes picos de ondas são responsáveis pela 

formação da zona de mistura em latitudes médias da média estratosfera 

(MCINTYRE e PALMER, 1983; 1984) e, assim, permitem a troca de massas de ar 

através das barreiras dinâmicas subtropicais e polares. 

 

1.3.5. Variabilidade Climática e o Conteúdo de Ozônio 
 

O tempo em meteorologia constitui um conjunto de condições atmosféricas e 

fenômenos meteorológicos que afetam a superfície da terra e a biosfera em um 

determinado momento (dia) e locais, onde a precipitação, o vento, a umidade, 

nevoeiro e etc, formam seu conjunto de parâmetros.  Já o clima constitui o estado 

médio e o comportamento estatístico da variabilidade dos parâmetros do tempo 

durante um longo período mostrado por registros mais de trinta anos que 

caracterizam o clima de uma localidade. O campo das ciências atmosféricas que 

incluem a química, física e meteorologia é dependente de observações e para um 

melhor conhecimento do ozônio estratosférico, numerosas observações devem ser 

realizadas em diferentes escalas temporais, podendo variar de alguns dias a muitas 

décadas. 

O clima terrestre é uma poderosa variável do sistema natural. É um dos 

elementos naturais com capacidade de influenciar a vida no planeta, a distribuição 

espacial das florestas úmidas, tropicais, temperadas e áreas desérticas, além de 

contribuir com papéis essenciais na organização do espaço geográfico, como em 
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atividades desenvolvidas nos espaços agrários, vinculadas à geração de energia 

elétrica, associadas ao desenvolvimento industrial, aos meios de transportes e na 

qualidade dos ambientes (Monteiro, 1976). 

As variáveis meteorológicas em determinado período podem, eventualmente, 

sofrer uma flutuação grande de um elemento em uma série climatológica, ou seja, 

desvio acentuado do padrão observado de variabilidade, caracterizando uma 

anomalia climática. Esses eventos anômalos estão normalmente associados a um 

fator causal, os quais podem ter várias origens. O mais comum atualmente são as 

anomalias associadas aos eventos de El Niño e La Niña. Já mudança climática é um 

termo que designa uma tendência de alteração estatística significativa da média de 

um elemento climatológico ou de sua variabilidade em períodos de tempo mais 

extensos, como décadas ou séculos. O conceito de variabilidade climática decorre 

de que o clima varia naturalmente, independentemente das ações antrópicas, ou 

seja, mesmo que o ser humano não habitasse o planeta as estações do ano não 

teriam sempre as mesmas temperaturas. Isso porque, antes de qualquer coisa, o 

clima é dependente da intensidade da radiação solar. 

O clima de um local ou região varia, em geral, ao longo do ano como 

consequência do movimento de translação em torno do Sol - variabilidade sazonal. 

Muitos elementos climáticos (temperatura e umidade do ar, por exemplo) 

apresentam também destacada variação diurna, associada ao movimento de 

rotação da Terra. Para além da variabilidade de tipo cíclica associada a movimentos 

astronômicos, muito aproximadamente periódicos, o clima apresenta uma 

variabilidade natural interna, não periódica, muito complexa, que faz com o clima 

num dado ano seja diferente do de anos anteriores e de anos seguintes. Sabe-se 

que este tipo de variabilidade pode, em parte, ser provocada por variações da 

intensidade da radiação solar e por variações na transparência da atmosfera 

associadas, por exemplo, às erupções vulcânicas.  

No entanto, existiria variabilidade climática mesmo que não existisse este tipo 

de variações no forçamento pela radiação solar. De fato, existe variabilidade 

climática que está apenas associada a fenômenos de interação, com realimentação, 

entre a atmosfera (componente de variação rápida do sistema climático, com 

mudanças sucessivas do estado do tempo) e os restantes componentes do sistema 

climático, de resposta mais lenta, designadamente os oceanos, os gelos e a 
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cobertura de neve. Porque existe variabilidade climática os valores observados dos 

elementos climáticos não são constantes. Ao longo do tempo ocorrem valores 

diversos com diversas probabilidades, definidas pelas respectivas funções de 

distribuição.  

A variabilidade do ozônio estratosférico pode ser analisada em escala diária, 

sazonal, de ano para ano e por um longo período de tempo. A variabilidade diária ou 

semanal do ozônio está relacionada aos sistemas atmosféricos, já que os valores 

altos e baixos de ozônio são correspondentes aos sistemas atmosféricos, pois existe 

uma correlação inversa de ozônio e a pressão (baixa pressão corresponde a altos 

valores de ozônio e vice-versa) (Dobson, 1968; Gurney et al, 1993). 

O ciclo solar, que é o ciclo que mostra a atividade do sol em intervalos de 

aproximadamente 11 anos, onde tendências da concentração de ozônio e da 

temperatura da estratosfera são em grande parte devido à variabilidade do fluxo 

solar ultravioleta associada ao ciclo solar de 11 anos, relatados desde a década de 

1960 (CALLIS et al., 1979). Uma das causas naturais das mudanças climáticas é a 

variabilidade da irradiação solar com um ciclo de 11 anos. Embora as alterações 

totais de irradiância associadas ao ciclo solar sejam insignificantes (0,1%), variações 

muito maiores (4-8%) são encontradas na faixa ultravioleta (UV) de 200-250 nm 

(Lean et al., 1997), cuja faixa é crucial para a fotoquímica do ozônio na atmosfera.  

Quando investigamos as relações sol-atmosfera, uma abundância de 

conjuntos de dados observacionais de quantidades meteorológicas (dinâmicas) é 

tomada em consideração. Em contraste, as observações das espécies químicas 

atmosféricas são limitadas espacialmente e temporalmente, tendo como 

consequência a massiva investigações realizadas em termos de dinâmica, com 

observações (Labitzke, 1987; Kodera e Yamazaki, 1990) e modelos numéricos 

(Matthes et al., 2004). Modelos de circulação geral (GCMs) e o ozônio atmosférico 

tratado como condições simples (zonal e persistente) e externas vêm simulando os 

mecanismos pelo qual o ciclo solar de 11 anos afeta a atmosfera, como por 

exemplo, distribuição de temperatura e circulação meridional. 

As mudanças regulares na radiação solar (ou números de manchas solares) 

com um período médio de 11 anos são conhecidas como o ciclo solar de 11 anos. 

Durante este período, a irradiância solar total (ETI) varia apenas ~ 0,1% (~ 1,3 Wm-

2), mas tem várias vias para impactar o clima da Terra. Como as maiores mudanças 
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de radiação (até 100%) ocorrem na parte ultravioleta do espectro, as variações do 

fluxo solar podem influenciar a produção e destruição do ozônio estratosférico. 

Devido às suas propriedades radiativas, esta mudança no conteúdo de ozônio 

modificam as temperaturas estratosféricas que, por sua vez, alteram a propagação 

ascendente e a quebra das ondas planetárias que dirigem a Circulação Brewer-

Dobson. Alterações no ozônio estratosférico tropical também podem alterar o 

gradiente de temperatura do pólo equator e influenciar as circulações troposféricas 

de células de Walker e Hadley. 

Chandra e McPeters (1994) utilizaram medidas combinadas de ozônio do 

instrumento de satélite Nimbus 7 (Solar Backscattered Ultraviolet (SBUV) e NOAA 

11 SBUV/2, cobrindo um período de mais de um ciclo solar (cerca de 15 anos), para 

estudar a resposta ao UV do ozônio na estratosfera. O estudo representado pela 

Figura 1.12 aponta que variações de cerca de 2% na CTO e de cerca de 5-7% na 

razão de mistura de ozônio na estratosfera superior (0,7 a 2 hPa) pode ser atribuída 

à mudança no fluxo solar UV ao longo de um ciclo solar. A variação relacionada ao 

ciclo solar observada na relação de mistura de ozono a 2 hPa é de cerca de 1% para 

uma alteração de 1% no fluxo de UV solar próximo de 200 nm. 

O clima global tem diversos padrões preferenciais de variabilidade que 

constituem o clima da superfície. Alguns padrões refletem-se na circulação 

atmosférica, outros na oceânica, e muitos evoluem em função do acoplamento entre 

atmosfera e oceano. São chamados padrões de teleconexão, pois tratam-se de 

fenômenos ondulatórios que transportam energia para regiões distantes da fonte de 

perturbação, tornando a relação de causa-efeito bastante complexa, tanto espacial 

quanto temporalmente. 

Diversos estudos enfocaram o problema da variabilidade espacial e temporal 

do ozônio estratosférico utilizando-se dados de satélites ambientais. Stanford et al. 

(1996), analisaram o comportamento dos dados TOMS para o período 1979-1991, 

utilizando análise espectral e apresentaram uma climatologia. Bowman (1989) 

mostrou que a variabilidade da Oscilação Quase Bienal (QBO) do ozônio na região 

equatorial geralmente esta anticorrelacionada com o ozônio nos subtrópicos, 

apresentando inclusive um padrão muito mais simétrico daquele que se imaginava 

na época.  Os dados do TOMS também foram utilizados por Shiotani (1992) que 

diagnosticou diversos tipos de periodicidades (por exemplo, anual, Oscilação Quase 



58 

 

Bienal, etc) na região equatorial. Kayano (1997) analisou o total de ozônio derivado 

do TOMS e suas conexões com a Oscilação do Sul (OS), além disso, Kane e Sahai 

(1998) avaliaram as conexões do vento zonal na região equatorial e a temperatura 

da superfície do mar no Oceano Pacífico com as oscilações QBO do ozônio.   

 

Figura 1.12 - Comparação da variação do ciclo solar em ozônio e o índice MgII do 
Fluxo solar (Topo) e temperatura  (inferior). Ambas as séries temporais de ozônio e 
de temperatura são dessazonalizadas e removida a tendência, correspondendo a 2 
hPa no equador. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Chandra e McPeters, 1994. 
 

Os padrões de circulação zonal na estratosfera tropical é dominada por a 

oscilação quasi-biennial (QBO para Quasi Biennial oscilação) que corresponde a 

uma alternância no tempo da circulação do escoamento zonal de um regime de leste 

a um regime de oeste em um período que varia de 24 a 36 meses (Figura 1.13). O 

sinal do QBO está presente principalmente em latitudes tropicais, uma vez que a 
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média e alta estratosfera (~ 5 hPa a 36 km) e se propaga para baixo a uma 

velocidade de cerca de 1 km/mês em direção a tropopausa tropical onde ela dissipa. 

A fase de leste geralmente persiste por mais tempo na alta e média estratosfera 

enquanto a fase oeste persiste por mais tempo na estratosfera inferior. 

A erupção do vulcão Krakatau (6 ° S 105 ° E) em 27 de agosto de 1883 levou 

as pessoas a acreditar que o vento estratosférico acima do equador soprava de leste 

para oeste. Este rastreamento visual levou à descoberta de ventos de leste entre 25 

e 30 km acima da superfície. A pluma da erupção levou 13 dias para circundar o 

equador e este vento de ar superior ficou conhecido como o vento de leste de 

Krakatau. Em 1908 Berson lançou balões de observação acima do Lago Vitória na 

África e encontrou ventos do oeste em cerca de 15 km (120 m). Estes ventos do 

oeste são chamados ventos de Berson. Estes resultados conflitantes foram 

resolvidos através do trabalho de Reed (1961) e Veryard e Edbon (1961), que 

mostraram que o vento acima do equador oscila em direção.  

As sondagens atmosféricas por balões mostraram que sua fase não estava 

relacionada ao ciclo anual, como é o caso de muitos outros padrões de circulação 

estratosférica. Holton e Lindzen (1972) foram os primeiros a propor um modelo de 

QBO baseado em ondas de propagação vertical, onde a inversão periódica do vento 

é impulsionada por ondas atmosféricas que emanam da troposfera tropical que 

viajam para cima e são dissipadas na estratosfera por resfriamento radiativo.  

Originalmente pensava-se que a Oscilação Semi-Anual (SAO) na estratosfera 

superior desempenhava um papel importante no QBO. Mais recentemente, foi 

mostrado que, embora o SAO fosse importante, não era necessário para a formação 

do QBO. Os mecanismos responsáveis pelo QBO foram propostos por Plumb 

(1977), que define a interação em latitudes tropicais das ondas de gravidade se 

propagando com a altura com a circulação zonal média. A representação 

esquemática do presente mecanismo é ilustrada na Figura 1.14. 

A Figura 1.14a mostra uma situação em que as camadas superiores são 

dominadas pelo vento zonal médio ( u ) de leste (velocidade do vento negativo), 

enquanto que as camadas inferiores são dominadas pelo vento zonal médio oeste 

(velocidade do vento positivo). Quando as ondas de leste (notada por -c) estão na 

região onde | u -c | é perto de zero, a velocidade de fase da onda de leste fica 

proxima da circulação média de leste, resultando em aceleração do vento zonal 



60 

 

médio de leste. Portanto, o máximo do vento zonal médio de leste se propaga para 

baixo e vice-versa para as ondas oeste, na presença de um vento zonal médio de 

oeste (eixo vertical à direita). Quando a camada do máximo do vento se torna 

suficientemente fina nos baixos níveis, ele se dissipada pelos fenômenos de difusão 

de pequena escala. 

 

Figura 1.13 - Secção vertical dos ventos médios mensais (m/s) nas estações 
equatoriais: Ilha Canton, 3 ° S / 172 ° W (Jan 1953 - Agosto 1967), Gan / Maledive 
Islands, 1 ° S / 73 ° E (setembro de 1967 - dezembro de 1975) e Cingapura, 1 ° N / 
104 ° E (desde janeiro de 1976). Isopletas são em intervalos de 10 m / s; Ventos de 
oeste são sombreados. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Naujokat, 1986. 
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Uma vez que a célula oeste nos baixos níveis desaparece (Figura 1.14b), as 

ondas de oeste podem então se propagar para as camadas superiores, enquanto as 

ondas de leste estão presas nos níveis mais baixos. Nas camadas superiores, o 

vento zonal média de leste mais acelerado pelo aumento das ondas de leste, mas 

em contraste com o que as ondas de oeste, que permitem a circulação de oeste 

para alcançar um máximo que irá se propagar para baixo (Figura 1.14c e 1.14d). 

Assim, encontramos uma situação simétrica a Figura 1.14a.  

 

Figura 1.14. Representação esquemática da evolução do fluxo zonal médio em 
função da altitude (eixo vertical) por interação com as ondas de gravidade 
monocromáticas de velocidade de fase -C (de leste) e +C (de oeste). As setas 
duplas representam a aceleração controlada pelas ondas e as setas simples a 
aceleração induzida pela difusão. As setas onduladas representam a propagação 
relativa as onda de leste e oeste.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de BALDWIN et al. (2001). 



62 

 

Atualmente, apesar de as causas responsáveis pela tal oscilação parecem 

identificadas, a representação do QBO em modelos de circulação atmosférica 

permanece muito limitada pela sua resolução vertical, que deve ser suficientemente 

fina para permitir que a origem da onda de gravidade e a sua interacção com a 

circulação atmosférica (BALDWIN et al., 2001). Além disso, outros estudos mostram 

que o QBO poderia afetar as regions extratropicais (BALDWIN et al., 2001; 

BALDWIN e DUNKERTON, 1998), porém sua influência permanece ainda mal 

compreendida. 

Se baseando em um estudo estatístico durante o período 1962-1977, 

HOLTON e TAN (1980; 1982) sugeriram que, durante a fase de leste da QBO na 

estratosfera inferior, o vórtice polar é mais fraco e mais quente (e vice-versa para a 

fase de oeste da QBO). Em outras palavras, estes estudos indicam que a fase de 

leste conduzirá uma atividade de onda mais intensa e aquecimentos súbitos mais 

frequentes. Eles anunciaram um mecanismo mediante o qual, a fase do QBO é 

capaz de modular a eficiência do guia de onda em médias latitudes, que podem 

facilitar a propagação de ondas planetárias para as regiões polares. De fato, as 

ondas planetárias se propagam a partir da troposfera extratropical através de um 

guia de ondas de ventos de oeste. Durante a fase de leste da QBO, a linga de vento 

zonal nulo se move em direção as regiões subtropicais do hemisfério de inverno. Em 

consequencia, a largura do guia de ondas de oeste afunila, conduzindo a refração 

de ondas planetárias longe das latitudes subtropicais, ou seja, em direcção aos 

pólos. 

Reanálises a partir de modelos (Gray et al., 2001a; Cinza de 2003), sondas 

de fusão (Gray et al., 2001b) mostraram que a alta estratosfera tropical influencia as 

temperaturas polares e a circulação estratosférica de inverno. Foi observado, que 

sobre a larga estrutura de ondas planetárias ao longo de toda a espessura da 

estratosfera, parece bastante provável que apenas o QBO, na baixa estratosfera 

equatorial é o principal fator, como inicialmente sugerido por HOLTON e TAN (1980), 

em favor de uma propagação mais pronunciada das ondas planetárias para os 

polos, mostrando as complexades dos acoplamentos entre a estratosfera tropical e 

as regiões polares. 

Os eventos El Niño–Oscilação Sul (ENSO) são fenômenos do sistema 

acoplado oceano-atmosfera. O El Niño (EN) envolve o aquecimento das águas 
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superficiais do Pacífico Tropical na região entre a Linha Internacional de Data e a 

costa oeste da América do Sul, com mudanças na circulação oceânica a ele 

associadas. Está intimamente ligado a sua contrapartida atmosférica, a Oscilação 

Sul (OS), que envolve mudanças nos ventos alísios e circulação tropical associada. 

O fenômeno por inteiro é conhecido como ENSO. El Niño é a fase quente do ENSO 

e La Niña (LN) a fase fria (Figura. 1.15). Historicamente, eventos EN ocorrem a cada 

3-7 anos e alternam com a fase oposta, de temperaturas abaixo da média no 

Pacífico Tropical (LN). O ENSO tem impactos globais, manifestando maior força nos 

meses de inverno de ambos os hemisférios. Anomalias de pressão ao nível do mar 

(PNM) são muito maiores nos extratrópicos, enquanto nos trópicos se observam 

maiores variações na precipitação (BJERKNES, 1969; CANE, 2005; AMBRIZZI et 

al., 2006). 

 

Figura 1.15 - Representação esquemática da interação oceano-atmosfera sobre o 
Pacífico em (da esq. para a dir.): condições normais, anos de El Niño, anos de La 
Niña. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ambrizzi et al., (2006). 

 

Para diagnosticar a ocorrência dos eventos de maneira simples e confiável 

(pela natureza dos dados), e também para permitir um acompanhamento da 
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intensidade e freqüência dos eventos, a comunidade científica internacional definiu 

índices representativos das componentes atmosférica e oceânica do fenômeno. São 

eles: o Índice da Oscilação Sul (SOI) e o Niño3, respectivamente. 

O Niño3 refere-se às anomalias de TSM com relação à média da região do 

Pacífico Central definida pelo quadrilátero 5°N–5°S e 150°–90°W (TRENBERTH, 

1997). Já o SOI é definido como a diferença normalizada de PNM entre Tahiti, no 

Pacífico Central, e Darwin, na Austrália (TROUP, 1965; ROPELEWSKI e JONES, 

1987). A pressão atmosférica nestas localidades flutua em fases opostas, simulando 

um ―efeito gangorra‖. Em anos de EN, quando aquecem as águas do Pacífico 

Central, a região de convecção atmosférica que normalmente situa-se sobre a 

Austrália desloca-se acompanhando as águas mais quentes. Isto resulta na 

diminuição da PNM sobre o Pacífico Central e o seu conseqüente aumento na 

Austrália. Em anos de LN a situação é inversa: a convecção sobre a Austrália se 

intensifica, diminuindo a pressão, e as águas anomalamente mais frias no Pacífico 

Central provocam o aumento da PNM sobre elas.  

Tal como vários outros fenômenos geofísicos, o ENSO não é estacionário. 

Sua estrutura temporal, porém, não é tão bem documentada quanto a sua estrutura 

espacial devido ao tempo limitado das observações e à escassez de metodologias 

adequadas (análises não lineares). Além disso, AMBRIZZI et al (1998) mostrou que 

o modo dominante da variabilidade interanual em escala planetária da concentração 

do ozônio está fortemente associado com o fenômeno El Niño Oscilação do Sul 

(ENSO). Além disso, eles destacaram que a concentração do ozônio mostra uma 

forte teleconexão com o padrão ENSO de onda 1 nos extratrópicos do Hemisfério 

Sul. 

 

1.3.6. Abordagem de Modelagem Numérica da Atmosfera para o Transporte de 

Ozônio 

 

O sistema climático terrestre, composto pela atmosfera, hidrosfera (oceanos e 

criosfera), a litosfera (núcleo manto e crosta), além da biosfera (plantas e animais), 

forma o conjunto de dados experimentais que são obtidos pelo monitoramento de 

longo prazo de variáveis geofísicas do meio ambiente a fim de alimentar e validar 

teorias e modelos numéricos de previsão de tempo e clima (IPCC, 1994). 
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Estes conjuntos de dados são adquiridos a partir do Sistema de Observação 

Global (SOG), mantido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) que provêm 

dados para a agrometeorologia, meteorologia aeronáutica, climatologia, mudanças 

climáticas, em escala global a partir de estações de superfície, de ar superior por 

radiossondagens por balões, observações dos oceanos por navios e boias, além de 

satélites ambientais de orbita geoestacionária e polar além de radares 

meteorológicos.   

Um modelo é uma representação de algum objeto ou sistema (qualquer 

estrutura, esquema ou procedimento, real ou abstrato, que num dado tempo de 

referência interrelaciona-se com uma entrada, causa ou estímulo de energia ou 

informação, e uma saída, efeito ou resposta de energia ou informação, como por 

exemplo, a atmosfera, construções, corpo humano, etc), numa linguagem ou forma 

de fácil acesso e uso, como por exemplo, circuitos eletrônicos, maquetes, modelos 

atmosféricos, modelos de dispersão, modelos de clima global, modelos da química 

da atmosfera, etc. Os modelos costumam ser classificados em físicos (ex. maquete 

de edifícios, pontes, torres, etc.), analógicos (ex. escamento hidráulico e circuito 

elétrico), matemáticos (ex. sistemas de equações, modelos atmosféricos) e 

conceituais (ex. teoria da frente polar, ciclo de vida de uma célula de tempestade). 

Em trabalhos teóricos as aproximações envolvem idealizações externas, por 

exemplo, uma atmosfera seca em um plano β, tendo soluções analíticas na forma 

fechada que podem ser obtidas até com lápis e papel. Na abordagem de 

modelagem numérica menos idealizações são necessárias, porém não é possível 

obter soluções analíticas fechadas, obtendo-se aproximações numéricas 

representativa de casos particulares. Ambas as teórias e modelos numéricos 

introduzem erros devido suas idealizações, processos de subgrade (ou 

parametrizações) e aplicação de métodos numéricos na resolução das equações 

que descrevem a atmosfera idealizada, resolvidas pelos modelos atmosféricos, onde 

os erros tentam ser minimizados o máximo possível. Isto envolve a resolução de 

equações diferenciais parciais (ADP), não lineares, acopladas, que não possuem 

solução analítica, descrevendo a partir de aproximações, importantes processos 

como a advecção, ajustes (parametrizações) e a difusão em calculo infinitesimal.  

A evolução da ciência computacional favoreceu a realização das previsões 

numéricas de tempo e clima já idealizadas por Bjerknes e implementada por 
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RICHARDSON em 1922, devido à melhoria na capacidade de resolução de cálculos 

a partir de maquinas mais modernas e capazes de resolver a grande quantidade de 

cálculos matemáticos necessários para resolver os sistemas de equações 

governantes das leis físicas que expressam os sistemas climáticos terrestres e suas 

interações e acoplamentos, parametrizados por outro conjunto de complexas 

equações. 

Desde a década de 1950, os modelos numéricos, que simulam a circulação 

da atmosfera, têm sido usados para entender os fenômenos atmosféricos e fazer 

previsões sobre seu futuro estado (PHILLIPS, 1956; MAGORINSKY et al., 1965). A 

primeira previsão numérica de tempo foi realizada graças a outro projeto (1943-

1945) que teve como resultado o primeiro computador eletrônico multipropósito e 

digital, o ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Computer. 

Modelagem numérica é uma abordagem para estudos da atmosfera (que é 

governada por leis físicas que podem ser expressas por equações matemáticas), 

juntamente com estudos observacionais da atmosfera real através de medidas de 

longo prazo de variáveis meteorológicas, além de estudos teóricos e de laboratório a 

partir de idealizações e parametrizações que descrevem os sistemas climáticos 

terrestres.  

Modelos numéricos atmosféricos usam leis físicas básicas para prever o 

estado futuro da atmosfera. Eles podem representar de uma maneira simples 

apenas o estado dinâmico da atmosfera (Modelos Barotrópicos ou Baroclínicos), ou 

conter os processos físicos que atuam na mesma (Modelos de Circulação Geral). Os 

modelos mais simples são usados para experimentos, enquanto os modelos de 

circulação geral são usados para experimentos e previsão de tempo e clima. 

A atmosfera é um sistema complexo. Um modelo atmosférico deve ser capaz 

de reproduzir as interações e acoplamentos entre as variáveis dos diversos 

ambientes do sistema climático terrestre. As componentes dos modelos globais de 

tempo e clima são apresentadas esquematicamente na Figura 1.16 e são 

fundamentais para a compreensão, simulação e previsão de tempo e clima, uma ves 

que estes descrevem o comportamento geral da troposfera e estratosfera, a partir de 

condições iniciais do estado da atmosfera e de condições de contorno da superfície 

(terra ou oceano). De acordo com a Figura 1.16, podemos separar um modelo 
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meteorológico em três componentes basicamente: A atmosfera, o ocêano e as 

superfícies terrestres e seus processos de interação entre estas superfícies. 

Um modelo numérico da atmosfera é um modelo matemático, discreto e 

resolvido por operações matemáticas do tipo derivadas, integrais, expansões de 

Taylor e operadores Laplacianos e Jacobianos, etc, em alguma linguagem de 

programação, geralmente Fortran. Estas equações descrevem o comportamento da 

atmosfera, representada por equações matemáticas que expressam as 

componentes do movimento horizontal (componentes u e v do vento), equilíbrio 

hidrostático, a equação da continuidade, a equação da termodinâmica, equação do 

estado e equações da temperatura e umidade do ar (chamadas de equações 

primitivas). Estas são apresentadas entre as equações 1.27 e 1.33, as quais são 

resolvidas pela aplicação de métodos numéricos como diferenças finitas, no tempo e 

centrada em esquemas explícitos e implícitos. 

 

Figura 1.16 - Representação esquemática da interação entre as componentes dos 
modelos globais de tempo e clima. 

 

  

 
Fonte: http://lma.cptec.inpe.br/niveis/nivel1.php. Acessado em 06 de novembro de 2016. 

 

Equações de previsão do vento: 
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Onde u, v e w são as componentes zonal, meridional e vertical do vento, f é o 

parâmetro de coriolis, g é a força da gravidade, t é o tempo, p a pressão. Fx e Fy 

são termos de fricção devido ao arraste da superfície e incluem transporte vertical e 

horizontal de momentum pelos vórtices turbulentos (difusão). 

Equação da continuidade: 
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Equação de previsão da temperatura: 
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Equação de previsão da umidade: 
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Onde T é a temperatura e q a umidade especifica. PP = PL + PC são 

precipitações de grande escala e convectiva. Estas estão relacionadas a HL (Calor 

latente) e HC (calor sensivel). EE representa a evaporação dentro da atmosfera e na 

interface. R a constante universal dos gases perfeitos (R=8,309 Pa.m3/mol.K). 

Equação hidostática 
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 (1.32) 

Onde z é a altura. 

Equação do estado 

 nRTpV   (1.33) 

Onde p é a pressão do gás, V o volume do gás, n a quantidade de matéria do 

gás (em mols), T a temperatura do gás em kelvin. 

A componente atmosférica de um modelo de circulação global (MCG) de 

clima é basicamente o mesmo modelo proposto para a previsão de tempo. A 

interface numérica destes modelos atmosféricos é uma grade numérica onde cada 

equação é resolvida para cada um dos pontos de grade, sendo parametrizada a 

convecção nos modelos de grande escala e a microfísica de nuvens e turbulência 

nos modelos de pequena escala onde se enquadram processos de evaporação e 
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sublimação do vapor d‘agua, cristais de gelo, gotículas de nuvens, neve, chuva, 

granizo e precipitação.  

Um MCG utiliza um sistema global de coordenadas esféricas, onde as 

coordenadas horizontais são expressas em termos de latitude, longitude e a 

coordenada vertical podem ser expressas, por exemplo, em função da razão entre a 

pressão no ponto de grade e a pressão na superfície. Tal coordenada vertical é 

denominada sigma e varia de zero a um (σ=p/ps) . Os modelos regionais são de 

aréa limitada e representam processos em escala regional ou local, precisando ser 

alimentados por dados de MCG para suas condições iniciais e de contorno lateral. 

Os passos de tempo de um modelo está diretamente associado a resolução 

espacial. Para uma mesma condição de simulação, quanto menor a resolução 

espacial menor a quantidade de passos de tempo necessários para obter as 

soluções e menor o tempo de calculo.  

Os modelos meteorológicos podem ser divididos em duas partes, o núcleo 

dinâmico e o núcleo físico. No núcleo dinâmico os processos são calculados 

explicitamente, ou seja, os processos são resolvidos. O núcleo físico é composto 

pelos processos de subgrade (processos de escala menor que a grade utilizada pelo 

modelo) e não são calculados explicitamente, devendo ser parametrizados. 

Como alguns processos físicos ocorrem em uma escala menor que a do 

modelo, eles não podem ser calculados explicitamente e precisam ser 

representados de uma forma que a escala do modelo consegue resolver. Essa 

forma é chamada de parametrização dos processos físicos. Cada processo físico é 

representado por equações que indicam as parametrizações. 

Parametrização é o nome dado a aproximação em que os processos de sub-

grade, não resolvidos pelo modelo, os quais são escritos em termos de variáveis 

resolvidas pelo modelo. Na prática significa que fenômenos de subgrade são 

representados coletivamente mais do que individualmente. Parametrização vem da 

palavra ―Parameterization‖ que é uma combinação de parametric representation. Os 

principais processos físicos que precisam ser parametrizados são fluxos de calor, 

momentum e umidade da superfície para a atmosfera, radiação, processos 

convectivos e precipitação. 

As parametrizações físicas em modelos atmosféricos podem se apresentar de 

três maneiras diferentes, sendo eles: Processos que ocorrem em escalas menores 
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do que a grade do modelo, como convecção, transporte turbulento na camada limite, 

ondas de gravidade, transporte pelo vento de: momentum, calor, água, substâncias 

químicas, aerossóis. Processos que contribuem para aquecimento interno 

(diabático), como transferência radiativa e liberação de calor latente (ambos são 

afetados pela representação das nuvens) e processos que envolvem variáveis 

prognósticas do modelo (ex: resolver a equação para d/dt da variável) como ciclo de 

carbono, química, aerossóis, etc. Além disso, processos na superfície terrestre (gelo, 

tipo de solo, tipo de vegetação, áreas urbanas). 

O sistema de equações apresentados acima representa um modelo 

hidrostático. Observe a equação do movimento vertical (1.32).  Ela é uma equação 

diagnóstica, ou seja, ela não envolve a variável tempo. Assim, nestes modelos, a 

velocidade vertical não é determinada diretamente, mas sim, obtida indiretamente 

em geral através da equação da continuidade. O uso desta equação filtra ondas 

acústicas que se propagam verticalmente e que exigiriam passos de tempo e 

resolução espacial pequeno para integração numérica sem instabilidade. 

Quando a equação do movimento vertical é usada de maneira prognóstica, ou 

seja, envolvendo a variável tempo, então se tem um modelo não hidrostático. Até 

pouco tempo atrás os modelos atmosféricos eram todos hidrostáticos, permitindo 

prever fenômenos de grande escala sem qualquer problema e permitindo também a 

integração numérica mais rápida. O gradativo aumento da resolução espacial 

associado ao avanço dos computadores permitiu a utilização de modelos não 

hidrostáticos, os quais podem ser usados apenas com resolução horizontal igual ou 

menor do que 10 km. Por exemplo, o NCEP substituiu seu modelo operacional Eta 

hidrostático pelo não-hidrostático somente em 2006. Aplicações não operacionais já 

utilizavam modelos não hidrostáticos antes disso. 

Não é qualquer sistema de equações que pode ser solucionado, nem que 

seja por métodos numéricos. O sistema de equações precisa ser completo e 

fechado, onde as equações precisam ter as mesmas variáveis básicas e termos 

extras devem ser descritos em termos das variáveis básicas (parametrização). Além 

disso, necessita-se de condição Inicial – CI (estado do qual a atmosfera está saindo) 

ou análise, e condição de contorno – CC inferior e superior (Topografia, distribuição 

de continente-oceano, TSM, tipo e uso do solo, umidade do solo, distribuição de 
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gelo, etc). No topo não há problemas em definir a CC, geralmente basta dizer a 

quantidade de radiação chegando. 

Modelos acoplados são quando a CC inferior pode ser alterada pela 

atmosfera. Quando não acopladas, as CC inferior interagem com a atmosfera mas 

permanecem constantes. O exemplo mais comum é o modelo de circulação geral 

atmosfera oceano (MCGAO) acoplado. Neste caso, no mínimo a TSM pode variar 

com o tempo de acordo com o que a atmosfera exige (variável x persistida). Nas 

formas mais complexas, o MCGAO pode mudar a temperatura da água em outras 

profundidades, modificar correntes oceânicas, salinidade ou outros constituintes. 

Também há outros acoplamentos como atmosfera-criosfera que mudam a 

quantidade de gelo e atmosfera-biosfera onde o estado ou o tipo de vegetação pode 

ser alterado. 

As técnicas utilizadas para a modelagem numérica de tempo são 

praticamente as mesmas utilizadas na modelagem de clima, porém uma diferença 

essencial nas duas abordagens é que a previsão de tempo é fortemente dependente 

das CI e que a previsão de clima é fortemente dependente das CC. Isso não 

significa que para simular/prever corretamente o Tempo não precisamos nos 

preocupar com a CCI, até porque, dependendo como se analisa, a CCI também é 

uma CI. Se a CI não for correta (ou próxima da correta) a previsão de tempo estará 

errada não importando a CCI e se a CCI não for correta (ou próxima da correta) a 

previsão de clima estará errada não importando a CI. 

As etapas para produzir previsão numérica do tempo passam pelo pré-

processamento onde estes conjuntos de dados observacionais passam por controle 

de qualidade, assimilação dos dados, as simulações com os modelos numéricos 

propriamente ditos e seus ajustes de condições iniciais e de contorno lateral, o pós-

processamento e suas binarizações e respectivo envio aos domínios públicos e 

bancos de dados onde os meteorologistas utilizam estas informações como base em 

aplicações específicas e divulgação as comunidades poplulacionais.   

  Os processos do ciclo de assimilação de dados têm por objetivo extrair 

informações das observações espalhadas no espaço e no tempo e mover estas 

informações para a grade do modelo, preservando a interrelação física e dinâmica, 

além da consistência numérica necessária para o modelo fazer uma boa simulação 

ou previsão. 
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A crescente capacidade de computação permitiu modelos tridimensionais (3-

D) globais de transporte químico (MTQs) e a inclusão de um número cada vez maior 

de traçadores químicos controlados por mecanismos químicos ainda mais 

detalhados. A atual barreira na modelagem de transporte químico troposférico 

envolve camada limite e acoplamento de nuvem, a química de hidrocarbonetos 

complexos, a combinação de química de enxofre e aerossol com química em fase 

gasosa e a combinação de química troposférica com modelação climática (WANG et 

al., 1998; CRUTZEN et al., 1999; WILD et al., 2000).  

Uma condição chave de limite superior para esses modelos é a estratosfera, 

que controla o fluxo de ozônio para a troposfera, bem como o campo de radiação 

ultravioleta que conduz a fotoquímica. O desenvolvimento concomitante em modelos 

de química estratosférica global tem progredido para modelos tridimensionais 

contendo mais de 50 espécies sendo aplicadas à química irregular e heterogênea na 

estratosfera inferior que ocorre em escalas abaixo da resolução de maioria dos 

modelos (DOUGLASS et al., 1997; De GRANDPR et al., 1997; $ TEIL et al., 1998; 

CHIPPERFIELD, 1999; ROZANOV et al., 1999). No entanto, estes modelos não são 

adequados para acoplamento com modelos de circulação geral (GCMs) para 

simulações climáticas de longo prazo e mesmo a sua fusão com MTQs troposféricos 

representa um grande desafio. Assim, desenvolvemos modelos alternativos para o 

ozônio estratosférico que podem ser incorporados facilmente em MTQs troposféricos 

ou modelos climáticos.  

Estas simulações simplificadas do ozônio estratosférico não são, obviamente, 

destinadas a ser competitivas com os MTQs estratosféricos em termos de processos 

químicos, derivam dos actuais mecanismos fotoquímicos, secções transversais e 

constantes de velocidade. Os principais objetivos no desenvolvimento de uma 

química de ozônio estratosférico por modelos atmosféricos que se concentram na 

troposfera são: (1) cálculo preciso do fluxo que cruzam a tropopausa e (2) 

representação razoável dos gradientes de ozônio próximos à tropopausa.  

Geralmente, em MTQs troposféricos, o ozônio estratosférico é manipulado 

especificando razões de mistura baseadas em climatologia para o ozônio na 

estratosfera inferior e, em seguida, permitindo que o transporte determine o fluxo da 

tropopausa (Isaksen e Jackman, 1999). O nível estratosférico no qual as razões de 

mistura de ozônio são especificadas, bem como outros fatores que afetam o fluxo, 
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varia de modelo para modelo. Os fluxos produzidos pelos modelos recentes usando 

variantes dessa técnica variam de mais de 1400 Tg / ano (Crutzen et al., 1999) a 

menos de 400 Tg / ano (Hauglustaine et al., 1998). Essas diferenças são 

importantes para serem resolvidas, uma vez que dão interpretações quase opostas 

do papel da fotoquímica troposférica: os grandes fluxos resultam em perda líquida 

fotoquímica de ozônio na maior parte da troposfera, enquanto que os fluxos muito 

menores requerem uma produção líquida para equilibrar com perdas próximas da 

superfície.  

Randel et al. (1993) demonstraram que a deformação em escala planetária 

levam a intrusão de línguas de ar tropical em direção a médias latitudes. A Figura 

1.17 mostra um desses eventos que ocorrem na média estratosfera durante o 

inverno austral a partir de campos de N2O (ppbv), onde onde um lóbulo se 

despreende de latitudes tropicais, conduzindo a mistura irreversível nas médias 

latitudes. Este evento de setembro de 1992 foi analisado utilizando um modelo de 

contornos de alta resolução de advecção, apresentando um perfeito acordo 

(WAUGH, 1993).  

 

Figura 1.17 - Evolução de uma lingua de N2O penetrando dos trópicos até latitudes 
médias do Hemisfério Sul entre 6 e 10 de Setembro de 1992. As cartas vem a partir 
das observações do instrumento CLAES a bordo do satélite UARS e são mostradas 
em 1100 K (~ 38 km ou 5 hPa). 
 

 

 
Fonte: Adaptado de RANDEL et al. (1993). 
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LEOVY et al. (1985) demonstraram que estes picos de onda têm um impacto 

significativo sobre o transporte meridional de ozônio. Os eventos inversos, de 

médias latitudes para os trópicos, também foram detectados utilizando medidas de 

balão estratosférico (JOST et al., 1998). 

No hemisfério norte, especialmente nas regiões polares, muitos fenômenos 

deste tipo, envolvendo picos de ondas planetárias foram observados e modelados 

em diferentes altitudes e estações do ano. WAUGH e PLUMB, (1994a) 

desenvolveram um modelo de alta resolução de advecção de contornos para 

monitorar o transporte de componentes através de barreiras dinâmicas ao longo de 

superfícies dinâmicas isentrópicas. Este modelo permitiu para simular, de um lado os 

picos de ondas conduzindo à erosão do vórtice polar (WAUGH et al., 1994b) em 

estruturas filamentares que se deslocam para as latitudes médias, como 

apresentado na Figura 1.18 e por outro lado, fenômenos tais como intrusão de ar de 

latitudes médias no interior do vórtice polar (PLUMB et al., 1994). A presença de tais 

estruturas de fina escala foi confirmada por medições de traçadores químicos a 

bordo de aviões (WAUGH et al., 1994c). 

GODIN et al., (2002) e HAUCHECOME et al., (2002) utilizaram o modelo de 

alta resolução de advecção de vorticidade potencial MIMOSA (Modélisation 

Isentrope du transport Mésoéchelle de l’Ozone Stratosphérique par Advection) para 

identificar a presença de ar polar na estratosfera inferior de latitudes médias 

(próximo de 450 K). Os resultados das simulações permitiram interpretar a presença 

de estruturas laminares observadas nos perfis de ozônio verticais medidos pelo 

LIDAR do observatório de Haute Provence (OHP). 

A extensão vertical destes filamentos foi estudada repetidamente. Em 

particular, ORSOLINI, (1995) e SCHOEBERL e NEWMAN, (1995) examinaram as 

simulações de modelos de transporte. SCHOEBERL e NEWMAN (1995) mostraram 

que os filamentos podem ter uma estrutura vertical de largura capaz de ligar as 

camadas superiores e inferiores da estratosfera. Neste sentido observações de 

GODIN et al., (2002) mostraram que a espessura destes filamentos podem ser de 

vários quilômetros. 

Estudos da variabilidade sazonal e geográfica dos filamentos permitem 

identificar as formas preferenciais de trocas. Orsolini e Grant (2000) estudaram a 

distribuição sazonal e geográfica das estruturas laminares ("lâminas") de óxido 
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nitroso (N2O) a partir de um modelo tridimensional do transporte químico da 

estratosfera. Foi observando que durante o inverno e primavera boreal, estas 

estruturas se introduzem desde médias latitudes para os trópicos, ocorridas 

principalmente através do Oceano Pacífico ao sul do anticiclone das Ilhas de Aleutas 

(Aleutian High (HARVEY e HITCHMAN, (1996))). 

 

Figura 1.18 - Simulações realizadas com o modelo CAS de 31 de janeiro, 4 de 
fevereiro, 07 de fevereiro, 08 de fevereiro, 09 de fevereiro e 10 de fevereiro (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo) a 440 K. Os contornos do PV 
advectados são maiores do que 18.10-6 m2·K·s-1·kg-1 e selecionados em passos de 
2.10-6 K·m2.s-1·kg-1.  

 

 

 
Fonte: Adaptado de WAUGH et al. (1994). 
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Finalmente, eles observaram a presença destas estruturas laminares em 

regiões extratropicais do Hemisfério verão. Waugh (1996) através de modelo de 

advecção observou a variação sazonal do transporte isentropico para fora da 

estratosfera tropical, mostrando que a formação de filamentos produzidos pelas 

ondas planetárias ocorreu principalmente do outono para a primavera, quando as 

latitudes médias são dominadas por um regime de oeste. A menor atividade de 

ondas planetárias no hemisfério sul provoca uma diminuição acentuada neste tipo 

de transporte através das barreiras dinâmicas. 

As intensas atividades de ondas planetárias, que como vimos, levam à 

formação de filamentos permitem a troca e mistura de massas de ar de origens 

diferentes em latitude, foram estudados por HOLTON e BALDWIN (1988) na média 

estratosfera polar (850 K ou ~ 10 hPa 31 km) entre 1964 e 1982 a partir dos campos 

de vorticidade potencial. Os picos nas atividades de onda são caracterizados pela 

inversão do gradiente meridional de vorticidade potencial.  

Aspectos climatológicos dos picos de ondas foram estudados na vizinhança 

da tropopausa subtropical (POSTEL e HITCHMAN 1999) a fim de quantificar as 

trocas entre a baixa estratosfera subtropical e alta troposfera tropical. Em particular, 

verificou-se que esses eventos poderiam afetar a convecção profunda nos trópicos 

(WAUGH e POLVANI, 2000). KNOX e HARVEY (2005) apresentaram uma 

climatologia mais abrangente destes fenômenos, analisando suas características e 

tendências na estratosfera superior (2000 K), a média estratosfera (1000 K) e a 

baixa estratosfera (340 K).  

As medições de monóxido de carbono (CO) de 07 e 24 de agosto de 2009 

ilustram na Figura 1.19. Os dois perfis verticais têm muitas diferenças. O perfil do dia 

07 de agosto de 2009 diminui quase monotonamente com altitude variando dê 30 

ppbv na tropopausa até ~ 18 ppbv a 17 km de altitude. Estes resultados estão de 

acordo com as razões de mistura do CO medidos na baixa estratosfera polar como 

observado por medidas de satélite AURA/MLS (FILIPIAK et al., 2005; PUMPHREY 

et al., 2007). Além disso, este perfil não apresenta nenhuma estrutura laminar 

pronunciado. Em comparação, a medida do dia 24 de agosto de 2009, tem duas 

camadas espessas camadas entre as altitudes de 10,6 e 12,6 km (L1) e entre 12,6 e 

14,2 km (L2) mostrando um forte aumento de CO, atingindo máximos locais de 85 e 

45 ppbv, respectivamente. Além de 14,2 km de altitude, os dois perfis têm valores 



77 

 

característicos de CO, semelhantes ao de ar da estratosfera polar. O perfil também 

mostra estruturas laminares muito finas entre algumas dezenas e algumas centenas 

de metros envolto nas duas camadas principais L1 e L2. 

 

Figura 1.19 - Perfis verticais da razão de mistura de CO (em ppbv) medidos em 07 
(verde) e 24 (laranja) de Agosto de 2009. As linhas horizontais tracejadas 
representam a altura da tropopausa para cada voo. A, B e C representam as caixas 
de altitudes para o cálculo de trajetórias. 

 

 

Fonte: Adaptado de Krysztofiak et al. (2012). 

 

A modelagem da dinâmica das massas de ar em grande escala na 

estratosfera e sua relação com o transporte de ozônio vem sendo analisada através 

da utilização de modelos de advecção de vorticidade potencial. 

Portafaix et al., (2003) simularam numericamente o transporte de massas de 

ar de grande escala que resultou em aumento do conteúdo de ozônio originado a 

partir do deslocamento de massas de ar de médias latitudes observadas na 

estratosfera tropical sobre a Ilha da Reunião (55°L, 21°S). Este transporte 
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isentrópico foi detectado a partir de medidas estratosféricas de ozônio por balão, 

mostrando a ocorrência de laminas de aumento de ozônio, e a utilização de 

ferramentas de diagnóstico baseadas em análises de vorticidade potencial e 

ferramentas de diagnóstico para inferir o posicionamento da barreira dinâmica 

subtropical em saídas de alta resolução do modelo MIMOSA, de advecção de 

contornos de PV, permitindo especificar a origem das camadas de redução de 

ozônio, como no apresentado na figura 1.20 onde os resultados indicam que uma 

ampla camada de ar estratosférico foi advectada isentropicamente de latitudes 

médias e atingiu a região tropical sobre a Ilha da Reunião em 12 de Julho de 2000. 

 

Figura 1.20 - Evolução da barreira estratosférica subtropical a 550 K por volta de 12 
de Julho de 2000. A posição da barreira (contorno preto) é sobreposta nos mapas de 
PV usando escala de cores com unidades de PV. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Portafaix et al., (2003). 
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1.4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
1.4.1. O Sitio Experimental do Observatório Espacial do Sul - OES 

 

A fim de cumprir com os objetivos propostos são utilizados equipamentos de 

solo (Espectrofotômetros Brewer), instrumentos de satélite (TOMS, OMI e 

AURA/MLS), além de simulações numéricas através do modelo MIMOSA. Com esse 

amplo conjunto de dados é possível identificar os modos de variabilidade sazonal e 

interanual presentes nos conjuntos de dados da coluna total de ozônio, bem como 

analisar os campos de dinâmica da estratosfera a fim de verificar a influência da 

dinâmica do Buraco de Ozônio e o transporte de seus filamentos polares de massas 

de ar pobre em ozônio em direção a médias e baixas latitudes como o Sul da 

América do Sul. Tudo isso, a partir de observações realizadas no Observatório 

Espacial do Sul – OES/CRS/INPE – MCTIC (29,4 °S; 53,8°O; 488,7m), em São 

Martinho da Serra, a cerca de 60 km da cidade de Santa Maria – RS. Sua 

localização estratégica do ponto de vista técnico-científico e tem como objetivo dar 

suporte logístico para os programas de desenvolvimento científico e tecnológico 

desenvolvidos pelo Centro Regional de Pesquisas Espaciais, do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), e do Laboratório de Ciências Espaciais de Santa 

Maria, da UFSM, no Sul do Brasil (SCHUCH et al., 1997), apresentado na Figura 

1.21. 

O monitoramento da coluna total de ozônio vem sendo desenvolvido através 

do uso de Espectrofotômetros Brewer modelo MKIV #081 durante o período de 1992 

a 2000, modelos MKII #056 de 2000 a 2002 e modelo MKIII #167 de 2002 até o 

momento. Esse monitoramente transcorre, a partir de um convênio entre a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE/MCTIC). 

Neste estudo, também são utilizados dados obtidos pelos instrumentos: Total 

Ozone Mapping Spectrometer (TOMS), que esteve a bordo dos satélites Nimbus-7, 

Meteor-3 e Earth Probe da National Aeronautics and Space Agency (NASA); e 

Ozone Monitoring Instrument (OMI), o qual substituiu os dados do TOMS desde 

2006, quando este saiu de operação. Este último equipamento está a bordo do 

satélite ERS-2, sendo uma contribuição do Programa Aeroespacial da Netherlands’s 

Agency (NIVR) em colaboração com o Instituto Meteorológico Finlandês (Finnish 
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Meteorological Institute - FMI) para a Missão Aura EOS. Ambos dados de satélites 

são coletados para a mesma localização do Observatório Espacial do Sul. Além 

disso, perfils verticais de ozônio do instrumento de satélite AURA/MLS e simulações 

numéricas através do modelo MIMOSA também são utilizados. 

 

Figura 1.21: Prédio 1 do Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/INPE – MCTI em 
São Martinho da Serra (29,42°S, 53,87°O), Rio Grande do Sul, Brasil e o 
Espectrofotometro Brewer #167.  

 

 

 

A tabela 1.1 apresenta cada um dos instrumentos de observação e modelo 

numérico utilizados nas análises, bem como as variáveis, os níveis atmosféricos e os 

períodos disponibilizados. Em seguida é apresentada uma breve descrição de cada 

instrumento de solo, satélite e modelo numérico, já os métodos de análise utilizados 

serão apresentados a medida que seu uso for realizado dentro do contexto de cada 

capítulo. 
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Tabela 1.1: Equipamentos de solo e satélite, além de dados do modelo numérico, a 
variável medida, a resolução, os níveis atmosféricos e o período de disponibilidade 
dos conjuntos de dados utilizados.  

 
Instrumento Variável Resolução Niveis Atmosféricos Periodo 

Brewer CTO 0,5 nm em UV Coluna Integral da atm. 1992-2014 

TOMS/M-3  CTO 50X50 km Coluna Integral da atm. 1992-2005 

TOMS/EP  CTO 50X50 km Coluna Integral da atm. 1992-2005 

OMI CTO 13X25 km Coluna Integral da atm. 2004-2014 

Aura/MLS Perfil de O3 5x500x3 km  218-0,1 hPa 2005-2015 

MIMOSA Campos de PV 1°X1° Lat-Lon 350-950 K 2005-2014 

 

 

1.4.2. Espectrofotômetro Brewer 

 

Os Espectrofotômetros Brewer são uma família de instrumentos científicos 

que realizam medidas da radiação ultravioleta no espectro solar, examinando a 

absorção diferencial de comprimentos de onda selecionados no espectro da 

radiação ultravioleta do tipo B (UV-B), além de inferir as colunas totais dos gases O3 

e SO2. Além disso, podem ser medidos perfis de intensidade espectral precisos da 

radiação UV na gama de 286,5 nm a 363 nm (KERR et al., 1985). É também 

possível obter a espessura óptica de aerossol na atmosfera, a temperatura média da 

camada de ozônio e o perfil vertical de ozônio através da técnica Umkehr (KERR, 

2002). 

Equipamentos deste tipo foram instalados no Observatório Espacial do Sul, 

em São Martinho da Serra, a partir de um convênio entre a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTIC). 

Durante o período de 1992 e 2000 operou o equipamento MKIV #081, entre 2000 e 

2002 o equipamento MKII #056 e de 2002 até o momento opera o equipamento 

MKIII # 167. 

Os Espectrofotômetros Brewer são compostos por monocromadores e 

detectores para observar e medir o espectro de radiação solar. O monocromador é 

essencialmente constituído de um elemento de dispersão e dispositivos para 

controle da largura da faixa de comprimentos de onda desejados. A fonte de energia 

a ser analisada deve fornecer um espectro contínuo, no caso do Espectrofotômetro 
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Brewer esta é o Sol. Os elementos de dispersão podem ser prismas de vidro ou 

quartzo e redes de difração, sendo para o Espectrofotômetro Brewer o meio 

atenuador a coluna atmosférica acima do instrumento. 

O Brewer é formado por um espectrofotômetro e por um sistema de rastreio 

do Sol, acoplados a um microcomputador o qual, através de software próprio, realiza 

a aquisição, redução e armazenamento de dados e o controle do instrumento. O 

equipamento pode ser programado para trabalhar sozinho através do uso de 

esquemas de medidas previamente elaborados pelo usuário. O Espectrofotômetro 

Brewer instalado no Observatório Espacial do Sul é mostrado na Figura 1.22, onde 

se observa em detalhe o tripé, o sistema de rastreio do Sol (tracker), a janela de 

entrada do feixe de luz solar, para medida dos gases atmosféricos, e o domo, acima 

da janela, para medida da radiação ultravioleta. 

 

Figura. 1.22 - Espectrofotômetro Brewer MK III #167 instalado atualmente no 
Observatório Espacial do Sul (29,4 °S; 53,8°O), em São Martinho da Serra, RS. 

 

 

 

A luz solar pode entrar no aparelho pelo domo de UV ou através da janela de 

quartzo inclinada, sendo direcionada ao prisma diretor o qual seleciona a luz de céu 

zênite (ZS), direto ao Sol (DS), do domo de UV ou das lâmpadas de calibração; a 

forma de entrada da luz dependerá do tipo de medida que se quer realizar. Uma 
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lâmpada de mercúrio fornece uma fonte padrão para calibração do comprimento de 

onda do Espectrofotômetro e uma lâmpada alógena fornece uma fonte de luz bem 

regulada para monitorar a resposta espectral relativa do espectrômetro. 

Uma grade espectrométrica dispersa a luz ultravioleta para um plano focal 

onde 6 fendas de saída estão posicionadas ao longo do plano focal nos 

comprimentos de onda de operação, sendo que uma delas é utilizada somente para 

a calibração do micrômetro através da lâmpada de mercúrio. As medidas DS 

objetivam a obtenção da coluna total de ozônio e dióxido de enxofre, sendo 

utilizados para isso cinco comprimentos de onda 306,3; 310,1; 313,5; 316,8; 320,1 

nm, com resolução aproximada de 0,5 nm para ozônio. 

Quando as medidas de radiação ultravioleta são realizadas, a radiação UV-B 

proveniente do Sol e do céu, respectivamente radiação direta e difusa, atingem o 

domo de onde a radiação é direcionada para o prisma, o qual está voltado para o 

interior do equipamento. A radiação solar medida pelo instrumento passa por um 

conjunto de lentes, filtros atenuadores e selecionadores de radiação, colimadores, 

fendas seletora, espelhos e rede de difração para incidir no cátodo de um tubo 

fotomultiplicador que transforma o feixe de luz de comprimento de onda λ num sinal 

elétrico interpretado como pulso pela cadeia eletrônica do Brewer. As diferentes 

posições do prisma e os percursos que a luz executa até atingi-lo, para depois entrar 

na íris. A Figura 1.23 apresenta uma breve descrição dos principais conjuntos 

mecânicos, ópticos e eletrônicos que compõem o instrumento. 

O Espectrofotômetro Brewer é fornecido com um conjunto completo de 

programas, que controlam todos os aspectos da coleta de dados e algumas 

análises. O Brewer é ajustado automaticamente para a configuração de observação 

adequada e seguirá um cronograma de observação definido pelo usuário. O método 

mais ajustado para determinar a coluna total de ozônio consiste em medir a radiação 

solar direta em bandas de ondas do UV entre 305 e 340 nm e apartir do método da 

lei de Lambert-Beer, que define a irradiância espectral direta que atinge a superfície 

da Terra no comprimento de onda após atenuação por quantidades de determinados 

constituintes atmosféricos. 

Na prática, uma medição precisa do ozônio não pode ser feita medindo a 

irradiância de um unico comprimento de onda porque é difícil manter a sensibilidade 

absoluta de um instrumento durante um longo período. Além disso, a dispersão de 
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partículas devido a aerossóis e nuvens finas que afetam significativamente a 

quantidade de irradiância transmitida. Portanto, é necessário medir as irradiações 

em mais de um comprimento de onda e determinar o ozônio total por técnicas de 

espectroscopia de absorção óptica diferencial.  

 

Figura 1.23: Vista do Espectrofotômetro Brewer com as tampas removidas. 
 

 

 
Fonte: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/neubrew/docs/manuals/Brewer_Operator_wTOC.pdf. 
Acessado em 07 de novembro de 2016. 

 

A fim de analisar os modos de variabilidade sazonal e interanual de cada 

equipamento, os conjuntos de dados foram organizados basicamente por médias 

diárias da coluna total de ozônio, favorecendo assim a comparação com 

observações de satélite. Para o propósito deste trabalho, as climatologias de ozônio 

e temperatura e suas variabilidades sazonais são calculadas após serem agrupadas 

diariamente em termos de mês independentemente do ano e serem submetidas a 

uma análise qualitativa (ou seja, dentro de ± 2 DP), resultando assim em dados de 

melhor precisão e com limitada contribuição dos eventos extremos. Este método é 

semelhante ao empregado por SIVAKUMAR et al., (2007), que analisaram a 

climatologia e a variabilidade do ozônio estratosférico sobre a Ilha da Reunião, 

França. 
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1.4.3. Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) 

 

O satélite TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), desenvolvido pela 

National Aeronautics and Space Agency (NASA), começou a operar em 1978, com o 

lançamento do instrumento Nimbus-7, continuando entre 1991 e 1994 a bordo do 

instrumento Meteor-3 e desde 1996 a bordo do instrumento Earth Probe, parando de 

operar no final de 2005. 

TOMS representam um registro primário e contínuo de observações por 

satélite disponíveis para uso no monitoramento das tendências globais e regionais 

no conteúdo de ozônio. O TOMS também fornece medições de aerossóis 

troposféricos, SO2 vulcânico, irradiância ultravioleta, exposição UV eritemática e 

refletividade efetiva a partir da superfície da Terra e das nuvens. Além do ozônio, 

mede o dióxido de enxofre liberado em erupções vulcânicas que é perigoso para a 

aviação comercial.  

Os pesquisadores enfrentam dois problemas cruciais nos estudos sobre o 

ozônio.  Encontrar uma tendência de longo prazo entre uma variedade de 

tendências de curto prazo e verificar o quanto da mudança no ozônio global é devido 

às atividades humanas e quanto é atribuível a processos atmosféricos naturais. Para 

separar estes fatores, os cientistas devem registrar dados sobre pelo menos um 

ciclo solar completo de 11 anos do ciclo solar. Satisfazendo este requisito, as 

medidas dos instrumentos TOMS a bordo dos satélites Meteor-3 e Earth Probe, 

utilizados neste trabalho provam ser de inestimável valor. 

O instrumento TOMS é uma sonda de ozônio de UV retroespalhado. TOMS 

pode medir a CTO, quantidade total de ozônio em uma "coluna" de ar da superfície 

da Terra até o topo da atmosfera, sobre todas as condições de observação diurna e 

geofísicas. As observações do TOMS cobrem a região do ultravioleta proximo do 

espectro eletromagnético, onde a luz solar é absorvida apenas parcialmente pelo 

ozônio. O TOMS mede o ozônio total observando tanto a energia solar recebida 

quanto a radiação ultravioleta retroespalhada (UV) em seis comprimentos de onda 

entre 310 e 380 nm (312,5; 317,5; 331,3; 339,8; 360,0 e 380,0 nm).  

Radiação "retroespalhada" é a radiação solar que penetrou na atmosfera 

inferior da Terra e é então espalhada por moléculas de ar e nuvens de volta através 

da estratosfera para os sensores de satélite. Ao longo desse caminho, uma fração 
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do UV é absorvida pelo ozônio. Comparando a quantidade de radiação 

retroespalhada com as observações de energia solar recebida em comprimentos de 

onda idênticos, pode-se calcular o albedo da Terra, a proporção de luz refletida pela 

Terra em relação àquela que recebe. As alterações no albedo nos comprimentos de 

onda selecionados podem ser usadas para derivar a quantidade de ozônio acima da 

superfície. 

O conjunto de seis bandas de comprimento de onda discretas de 1 nm é 

medido em cada uma das 35 posições de varredura a intervalos de 3° para cobrir 

continuamente as regiões entre os caminhos orbitais que proporcionam cobertura 

espacial em todas as latitudes a partir de uma órbita polar síncrona com o Sol. 

Dependendo da altitude orbital, a resolução espacial é de cerca de 50X50 km para a 

vista nadir e cerca de 75X200 km nas posições extremas de varredura. O satélite foi 

estabilizado em três eixos de forma que o instrumento TOMS foi apontado para nadir 

com cerca de 0,5° de controle e cerca de 0,1° de conhecimento a partir de dados de 

altitude medidos. 

TOMS possui um conjunto de dados que contém suas medidas individuais 

quase coincidentes com localizações geográficas específicas, chamado de 

overpass. Este conjunto de dados incluem medições de ozônio (em UD) para 333 

locais durante seu período de operação. A lista de sites foi compilada para 

acomodar variados interesses, incluindo locais de monitoramento por equipamentos 

de solo com Espectrofotômetros Dobson, Brewer entre outros, além de grandes 

cidades, locais de lançamento de sondas de ozônio e outras informações gerais ou 

científicas para locais de interesse. Os critérios para seleccionar o ponto de dados 

TOMS mais próximo de um local são: (1) O campo de visão do TOMS (FOV) deve 

estar dentro de 1 grau de latitude e 1 grau de longitude do local; (2) a seleção de 

passagem superior é ponderada para selecionar passes de quase nadir. Cada 

registro de dados inclui a data, a posição de varredura, o tempo, a latitude e a 

longitude da medição TOMS, o ozônio total em unidades de Dobson, a refletividade 

(%), o ângulo zênit solar e um indicador de qualidade de dados.  

Os dados de CTO são derivados da reflectância de UV retroespalhado, que 

são calculados pela média em um formato em grade diária de 1,00° de latitude por 

1,25° de longitude e utilizado a versão V.8 do algoritmo TOMS (Bhartia e 

Wellemeyer, 2002; Wellemeyer et al., 2004). Os dados overpass da coluna total de 
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ozônio do satélite TOMS utilizados neste projeto são do algoritmo da versão TOMS 

(V.8), disponível no site da NASA no endereço http://acdisc.gsfc.nasa.gov/opendap/.  

 

1.4.4. Ozone Monitoring Instrument (OMI) 

 
O satélite OMI (Ozone Monitoring Instrument) foi lançado em julho de 2004 a 

bordo do satélite ERS-2, é uma contribuição da Agência da Holanda para os 

programas aeroespaciais (NIVR) em colaboração com o Instituto Meteorológico da 

Finlândia (FMI) para a missão EOS (Earth Observing System) Aura da National 

Aeronautics and Space Agency (NASA). Ele visa dar continuidade aos registros do 

satélite TOMS, que terminou suas atividades em 2005, para a CTO e outros 

parâmetros atmosféricos relacionadas com a química do ozônio e clima como, NO2, 

SO2, podendo distinguir entre tipos de aerossóis, como fumaçã, poeira e sulfatos, e 

mede a pressão e a cobertura das nuvens, que fornece dados para derivar o ozônio 

troposférico. Pode ser acessado no site da NASA 

(http://avdc.gsfc.nasa.gov/index.php?site=1593048672&id=28). 

 O instrumento OMI emprega imagem hiperespectral em um modo de 

varredura para observar a radiação solar retrodifundida na região do visível e 

ultravioleta do espectro eletromagnético. As capacidades hiperespectrais melhoram 

a precisão das quantidades de CTO e também permitem a auto calibração 

radiométrica de comprimento de onda precisos de longo prazo. 

A terra é observada em 740 bandas de comprimento de onda ao longo da rota 

do satélite com uma faixa grande o suficiente para fornecer cobertura global em 14 

órbitas (1 dia). A resolução espacial de 13 x 24 km pode ser ampliada para 13 x 13 

km para detectar e rastrear fontes de poluição em escala urbana, tendo duas bandas 

de ultravioleta nomeadas UV-1 (270 a 314 nm) e UV-2 (306 a 380 nm), com uma 

resolução espectral de 0,45 e 1 nm respectivamente. 

 

1.4.5. Perfis Atmosféricos pelo Satélite AURA/MLS  

 
O instrumento AURA/MLS (Microwave Limb Sounder) a bordo do satélite 

Aura, que participa do programa EOS (Earth Observing System) foi lançado em 

2004. Ele descreve uma órbita sincronizada com o Sol, quase polar, a 700 km de 

altitude e com uma inclinação de 98 °. Informações básicas e dados de ozônio da 
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versão v4.3 Aura/MLS estão disponível através do endereço: 

http://mls.jpl.nasa.gov/products/o3_product.php.  

AURA/MLS é capaz de fornecer uma cobertura global entre as latitudes de ± 

82 ° para cada dia, com aproximadamente 240 "scans" cada órbita com extensão de 

cerca de 3500 perfis por dia para 17 parâmetros atmosféricos, incluindo temperatura 

e ozônio em 41níveis de pressão (218 - 0,01 hPa). Medidas Aura/MLS são 

compostas de emissões térmicas de micro-ondas de perfis verticais de gases-traço, 

incluindo ozônio, BrO, ClO, CO, H2O, HCl, HCN, HNO3, N2O e SO2. AURA/MLS 

também tem capacidade de medir o vapor de água na troposfera superior na 

presença de cirrus tropicais, e também o conteúdo de gelo nas nuvens cirrus. Estas 

medições são valiosas para diagnosticar o potencial de perda severa de ozônio das 

regiões polares quando a abundância de cloro estratosférico ainda está elevada e 

um ligeiro resfriamento da estratosfera poderia acelera a perda de ozônio devido à 

química do cloro. O ozônio é recuperado usando a região espectral dos 240 GHz 

(WATERS et al., 2006). Os intervalos de resolução vertical das observações 

Aura/MLS são de 2,7 km a 3 km da troposfera superior para a mesosfera inferior.  

 

1.4.6. Modelo MIMOSA  

 
O modelo MIMOSA (Modélisation Isentrope du transport Mésoéchelle de 

l'Ozone Stratosphérique par Advection) é um modelo numérico de alta resolução, 

tridimensional de advecção de Vorticidade Potencial (HAUCHERCORNE et al., 

2002)  e foi desenvolvido pelo Serviço de Aeronomia no quadro da União Européia 

no projeto Transporte Meridional de Ozônio na Baixa Estratosfera (METRO), que fez 

parte do terceiro experimento europeu de ozônio estratosférico (THESEO), 

campanha de 2000 (NEWMAN et al., 2002), usado para interpretar as observações 

de lâminas de ozônio no Observatório de Haute-Provence (OHP, 44°N, 5,7°E) pelos 

perfis de Lidar de solo e Lidar de ozônio a bordo de avião e a variabilidade de ozônio 

na estratosfera.  

O modelo MIMOSA é particularmente utilizado para descrever a origem das 

massas de ar das estruturas filamentares através da advecção de PV, uma vez que 

se pode assumir que a PV e a razão de mistura do ozônio são muito bem 

correlacionados em superfícies isentrópicas. Como consequência, a localização de 

filamentos de ozônio pode ser observada usando campos de PV como um traçador 
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dinâmico da estratosfera (HOSKINS et al., 1985; HOLTON et al., 1995). Este modelo 

permitiu identificar a origem de filamentos de ozônio detectados na baixa 

estratosfera em latitudes médias (HEESE et al., 2001; GODIN et al., 2002; 

LEBLANC et al., 2004). O modelo MIMOSA também foi utilizado para compreender a 

origem das estruturas laminares observadas nos perfis verticais de traçadores de 

longa duração, medidos por instrumentos em balões (DURRY e HAUCHERCORNE, 

2005; HURET et al., 2006).  

O principio do modelo consiste em que na ausência de efeitos diabáticos, 

uma massa de ar se move ao longo de uma superfície isentropica e sua vorticidade 

potencial é conservada. Na escala sinótica, a vorticidade potencial é uma variável 

que se conserva durante um período de vários dias na estratosfera (ORSOLINI, 

1995), constituindo um potente marcador dinâmico para estudar o transporte 

isentrópico na estratosfera. Com base neste princípio, o modelo MIMOSA, foi 

desenvolvido para rastrear o movimento de massas de ar seguindo a evolução 

espaço-temporal dos campos advectados de vorticidade potencial. 

Na inicialização, os dados meteorológicos da reanálise ERA-INTERIM do 

ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecast) com resolução 

horizontal de 1,125°/1,125° são interpoladas verticalmente sobre uma superfície 

isentrópica escolhida θ0. PV é então calculada a partir destes campos e interpolados 

horizontalmente sobre a grade ortogonal centrada no polo, em projeção azimutal, 

com uma resolução horizontal de 18,5 km (ou 37 km) equivalente a 6 (ou 3) pontos 

por grau, respectivamente. Para o Hemisfério Sul, o modelo funciona considerando 

as faixas de latitudes entre 90 °S e 10°N.  

Após a inicialização, PV é advectada em um passo de tempo de 1 hora em 

cada ponto de grade do modelo, usando campos de vento zonal e meridional 

fornecidos pelo ECMWF. O modelo é forçado pelos campos de vento de reanálise 

do ECMWF as 00, 06, 12 e 18 UTC de cada dia. A grade inicial, formando uma 

malha quadrada é deformada durante o processo de advecção. Depois de algum 

tempo, é necessário reinterpolar os campos de PV advectado (em azul) na grade 

original (rosa), a fim de manter a distância entre dois pontos adjacentes 

aproximadamente constantes, e não desequilibrar a cobertura geográfica da grade. 

Para reduzir os efeitos de difusão numérica induzidas por ligação, um esquema de 
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interpolação de conservação do momento de 2° ordem de PV foi implementado 

(WAUGH et al.,1997).  

Para períodos maiores do que duas semanas, o transporte entre as 

superfícies isentrópicas devido à ação de fenômenos diabáticos sobre a PV devem 

ser considerados. Para isso, uma relaxação dos campos de PV, calculada a partir 

dos dados do ECMWF, é realizada. Comumente, a constante de tempo de 240 

horas (10 dias) é utilizada. Para manter a estrutura filamentar dos campos de PV, o 

relaxamento é aplicado apenas para estruturas de escala espacial superiores a 300 

km de largura em suavização dos campos de ECMWF e MIMOSA de mesma 

resolução espacial.  

A simulação dos dados começou em 12 UTC de 01 de Maio de 2005 e 

terminou em 12 UTC de 30 de novembro de 2014, incluindo o período de spin-up (~ 

1 mês), no supercomputador TITAN da Universidade de La Réunion, França, em 

uma malha ortogonal em projeção equidistantemente azimutal centrada no Pólo Sul. 

Os paralelos são representados como círculos concêntricos equidistantes de 

latitudes equivalentes. A latitude equivalente é um traçador atmosférico (ALLEN e 

NAKAMURA, 2003; NASH et al., 1996; BUTCHART e REMSBERG de 1986), 

correspondente ao círculo de latitude abrangendo a mesma superfície (a partir do 

pólo) que o isocontorno de uma espécie traço (PV) que se procura caracterizar o 

gradiente meridional.  

Os dados foram interpolados para o espaçamento vertical de grade 

consistituída de 25 níveis verticais isentrópicos de 350 K a 950 K de temperatura 

potencial com uma resolução de 2 km na grade do modelo MIMOSA antes dos 

campos PV serem extraídos (MARCHAND et al., 2003).  
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2 ARTIGO 1 - MONITORAMENTO DA COLUNA TOTAL DE OZÔNIO 
USANDO ESPECTROFOTÔMETRO BREWER E INSTRUMENTOS DE 
SATÉLITE TOMS E OMI SOBRE O OBSERVATÓRIO ESPACIAL DO SUL, 
BRASIL. 
 

Artigo publicado na revista Annales Geophysicae (ANGEO): 

 

Peres, L. V., Bencherif, H., Mbatha, N., Passaglia Schuch, A., Toihir, A. 

M., Bègue, N., Portafaix, T., Anabor, V., Kirsch Pinheiro, D., Paes Leme, N. M., 

Bageston, J. V., and Schuch, N. J.: Measurements of the total ozone column 

using a Brewer spectrophotometer and TOMS and OMI satellite instruments 

over the Southern Space Observatory in Brazil, Ann. Geophys., 35, 25-37, 

doi:10.5194/angeo-35-25-2017, 2017. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1930, medições da coluna totai de ozônio (CTO) 

vem sendo realizadas ao redor do mundo por meio de instrumentos de 

medidas de solo como Espectrofotômetros Dobson (DOBSON, 1930 e 

DOBSON, 1968) e mais recentemente por instrumentos automatizados, mais 

modernos, como Espectrofotômetros Brewer (KERR et al., 2002) e SAOZ 

(POMMEREAU e GOUTAIL, 1988). Técnicas adicionais como a espectroscopia 

de infravermelho por transformação de Fourier (FTIR) (HASE et al., 1999), 

Lidar (BARAY et al., 1999) e radiossonda (THOMPSON et al., 2003) 

completam os registros contínuos de ozônio global. Apesar do aumento 

significativo de medições da CTO de alta qualidade nas últimas décadas, a 

rede de monitoramento permanece limitada em termos de cobertura espacial e 

temporal. As medições por satélite têm proporcionado uma melhora na 

distribuição geográfica das observações, entretanto essas medições requerem 

validação contra as medições terrestres para verificar sua precisão (WMO, 

1996; WMO, 2003) e desenvolver os algoritmos de correção quando 

necessário (BHARTIA e WELLEMEYER, 2002). 

O monitoramento de ozônio através de instrumentos de solo e a 

comparação com dados de satélites para regiões de latitudes médias (BALIS et 

al., 2007; MCPETERS et al., 2008; KECKHUT et al., 2010) são importantes 
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uma vez que estas regiões são densamente povoadas. Além disso, nelas 

ocorrem fenômenos como a formação de mini-buracos de ozônio no Hemisfério 

Norte (SEMANE et al., 2002) e eventos de Influência do Buraco de Ozônio 

Antártico (FARMAN et al., 1985; SOLOMON, 1999) em médias latitudes do 

Hemisfério Sul (KIRCHHOFF et al.,1996; PEREZ et al., 1998; DE LAAT et al., 

2010; PINHEIRO et al., 2012; SCHUCH et al., 2015). Além disso, podem 

ocorrer trocas de ozônio entre a estratosfera e a troposfera (HOLTON et al., 

1995; STOHL et al., 2003) em ambos os hemisférios (ŠKERLAK et al., 2014) 

em latitudes médias. 

Vários estudos têm sido conduzidos a partir do monitoramento de longo 

prazo da CTO para analisar tendências e suas variações temporais e espaciais 

do conteúdo de ozônio (Processos Estratosféricos e seu Papel no Clima -

SPARC, 1998). Por isso se utiliza uma variedade de instrumentos terrestres e 

por satélite e as suas inter-comparações (REINSEL, 2002; ANTÓN et al., 2011; 

TOIHIR et al., 2015). Tais estudos têm sido sistematicamente realizados, 

resultando em diferenças de CTO de cerca de 3% (FIOLETOV et al., 2008; 

ANTÓN et al., 2009; 2010 (a); HENDRICK et al., 2011). 

A estratosfera equatorial é dominada por um padrão oscilante de 

regimes de vento zonal de tendência descendente e de leste. Esta Oscilação 

Quase-Bienal (QBO) (Angell e Korshover, 1964) produz anomalias de 

temperatura, que por sua vez modificam a circulação Brewer-Dobson. Holton e 

Lindzen, (1972) explicaram os mecanismos físicos básicos do fenômeno e 

Baldwin et al., (2001) forneceram uma descrição detalhada do entendimento 

atual da QBO nos dados de vento, temperatura e ozônio. 

A análise de ondeletas (wavelet) é uma poderosa ferramenta para 

investigar os modos dominantes de variabilidade e analisar variações 

localizadas do espectro de potência dentro de uma série temporal 

(TORRENCE e COMPO, 1998). Isso permite a investigação da estrutura 

vertical da estratosfera (FADNAVIS e BEIG, 2008) e estudos de numerosos 

eventos geofísicos (WANG e WANG, 1996; BALIUNAS et al., 1997). 

Este estudo apresenta medidas da CTO sobre o Observatório Espacial 

do Sul. Os dados foram obtidos por Espectrofotômetros Brewer por quase 

contínuos 23 anos entre 1992 e 2014. Estas medições são comparadas com 

dados de satélites (TOMS e OMI). A climatologia é obtida para determinar a 
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variabilidade sazonal da CTO e análise de ondeletas é utilizada para identificar 

os modos de variabilidade interanual neste conjunto de dados multidecadal. 

Estas análises são complementares aos estudos globais (FIOLETOV et al., 

2002; HUDSON et al., 2006) e regionais (RIGOZO at al., 2012) sobre a 

variabilidade da CTO e contribuem para a compreensão da variabilidade 

sazonal e inter-anual do conteúdo de ozônio sobre Sul do Brasil. 

 

2. 2 DADOS E METODOLOGIA 

 

2.2.1 Medidas de instrumentos de solo e por satélite  

 

Medidas de longo prazo da coluna total de ozônio obtida por 

Espectrofotômetro Brewer e medições de satélites (TOMS e OMI) sobre o 

Observatório Espacial do Sul são utilizadas neste trabalho. A cooperação 

técnica - científica entre o Centro Regional Sul do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (CRS / INPE) e a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) permitiu a instalação dos Espectrofotômetros Brewer (MKIV # 081) 

entre junho de 1992 e fevereiro de 1999, Espectrofotômetro Brewer (MKII # 

056) de abril de 2000 a maio de 2002, e Espectrofotômetro Brewer (MKIII # 

167) de julho de 2002 a dezembro de 2014 sobre a região do Observatório 

Espacial do Sul, em São Martinho da Serra (29,26 °S e 53,48 °O). 

O Espectrofotômetro Brewer é um instrumento totalmente automatizado 

desenvolvido para medições terrestres de irradiações espectrais na faixa UV-B 

do espectro solar em cinco comprimentos de onda, 306,3; 310,1; 313,5; 316,8 

e 320,1 nm. A resolução aproximada de 0,5 nm permite a dedução da coluna 

total de ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2). 

Este instrumento obtem também a espessura óptica de aerossois atmosféricos 

e o perfil vertical de O3 através da técnica de Umkehr (KERR et al., 1985; 

KERR, 2002).  

Os instrumentos Brewer localizados no Observatório Espacial do Sul 

(OES) pertencem à rede Brasileira de Brewers e os principais testes de 

padronização como o Teste de Lâmpada Padrão (SL), o Teste de Lâmpada de 

Mercúrio (Hg), o Teste do Motor do Obturador (Run/Stop Test - RS) e o Teste 

do Motro da Fotomultiplicadora (DT) são diariamente acompanhados por uma 
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folha de resumo de atividades gravada em disco e impressa no final de cada 

período de 24 horas. Além disso, os testes com as lâmpadas externas de UV 

são conduzidos numa base mensal, enquanto que testes de varredura são 

realizados ocasionalmente de acordo com as recomendações do fabricante 

(SCI-TEC, 1988).  

Uma descrição detalhada destes testes pode ser encontrada no estudo 

de Vanicek (2003), que mostra o histórico de calibração dos instrumentos 

Dobson e Brewer em Praga, na República Tcheca, onde apontam para o 

funcionamento correto do espectrofotômetro Brewer e consequentemente o 

acurado processamento das observações depende de ajustes precisos dos 

componentes ópticos e mecânico-eletrônicos. Isto deve ser obtido ajustando 

um grande conjunto de parâmetros técnicos definidos como as constantes de 

calibração do instrumento disponibilizados pelo fabricante e que podem ser 

utilizados em comparação com o instrumento de referência (padrão). Na 

América do Sul, a precisão e a qualidade dos dados na coluna de ozônio total é 

assegurada por calibrações com o Espectrofotômetro Brewer #017, que é o 

Brewer de referência utilizado em viagem (FIOLETOV et al., 2005), que 

pertence à International Ozone Services Inc. e fornece serviços de calibração 

(WMO, 1996) que é transportado para cada estação durante o período de 

calibração. 

O monitoramento da CTO no Sul do Brasil é realizado pela formulação 

de uma série de médias diárias da CTO obtidas por Espectrofotômetros Brewer 

usando o método Direto ao Sol (DS) em dias sem nebulosidade significativa. A 

análise de medidas Brewer DS considerada neste estudo segue os critérios 

semelhantes aos realizados por FIOLETOV et al., (2005), como descrito a 

seguir: 

As observações individuais de ozônio DS são realizadas cinco vezes em 

3 min a cada meia hora. Os desvios-padrões de ozônio medidos foram 

calculados num grupo de cinco medições individuais de DS para cada 

comprimento de onda. Os dados eram considerados apenas se o desvio 

padrão fosse menor que 2,5 UD. Para obter uma melhor análise estatística, o 

número de dados individuais de DS deve ser de pelo menos 35 (cerca de sete 

seqüências de cinco observações) para os dias em que houve medidas em 

ângulos zenitais solares abaixo de 65° os quais foram considerados no cálculo 
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de ozônio. As medições diárias da CTO por satélites utilizadas neste estudo 

foram obtidas através doa instrumentos TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer) a bordo dos instrumentos Meteor-3 e Earth Probe e OMI (Ozone 

Monitoring Instrument), que está a bordo do satélite EOS-Aura. 

O instrumento TOMS entrou em operação em 1978, com o lançamento 

do satélite Nimbus-7, continuando de 1991 a 1994 a bordo do satélite Meteor-3 

e desde 1996 a bordo do Earth Probe, parando de operar no final de 2005. Os 

dados Overpass da coluna total de ozônio obtido pelo TOMS utilizados neste 

trabalho são da versão do algoritmo de TOMS (V.8), disponível no site da 

NASA http://acdisc.gsfc.nasa.gov/opendap/ (BHARTIA e WELLEMEYER 2002; 

WELLEMEYER et al., 1997 e 2004). O TOMS utiliza a técnica de 

retrodispersão de ultravioleta (BUV), um método de medição que determina o 

ozônio indiretamente mapeando a radiação ultravioleta emitida pelo Sol e 

retroespalhada pela atmosfera terrestre em direção ao satélite. O TOMS 

fornece medidas de radiação UV retroespalhadas pelos componentes 

atmosféricos em seis comprimentos de onda que sofrem absorção diferencial 

pelo ozônio. Comparando essas medidas com as medidas do Sol, o algoritmo 

calcula a coluna total de ozônio (MCPETERS et al., 1996; HERMAN et al., 

1996). 

No final de 2005, o equipamento TOMS terminou sua missão e foi 

substituído pelo Ozone Monitoring Instrument (OMI). Este equipamento está a 

bordo do satélite Aura, que foi lançado em Julho de 2004 no âmbito da missão 

EOS (Earth Observing System), e está operacional até os dias atuais. O 

instrumento OMI mede componentes atmosféricos como o conteúdo total de 

O3, NO2, SO2 e aerossóis, e pode ser baixado do site da NASA: 

http://avdc.gsfc.nasa.gov/index.php?site=1593048672&id=28. 

Tal como o TOMS, a OMI realiza medições através da técnica de 

retrodispersão de ultravioleta (BUV) com duas imagens alimentando a grade do 

espectrômetro. Ele possui duas bandas de ultravioletas, nomeadas de UV-1 

270 a 314 nm e UV-2 306 a 380 nm, com resolução espectral de 1 - 0,45 nm 

(MCPETERS et al., 1998). Médias diárias de Brewer utilizadas nesta análise 

são consideradas satisfatórias uma vez que as medidas overpass dos satélites 

apresentam apenas um valor médio diário. Isso permite a comparação de um 

grande número de pares de medidas (ANTÓN et al., 2010 (b)). 
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A Figura 2.1 apresenta o diagrama esquemático das séries temporais da 

CTO para cada um dos instrumentos de solo (a) e satélite (b) usadas no 

monitoramento da CTO sobre o Observatório Espacial Sul entre 1992 e 2014. 

Nota-se um ciclo anual bem definido em todos os conjuntos de dados e 

períodos de ausência de dados nos registros de Espectrofotômetro Brewer 

entre 1999-2000 e 2009-2011 e nos registros de satélite TOMS entre 1994 e 

1996.  

 

Figura 2.1. Séries temporais da média diária da CTO para cada instrumento 
(Brewer e satélite) no Observatório Espacial do Sul (OES) entre 1992 e 2014. 
(a) Espectrofotômetro Brewer (# 081 em triângulo cinza, # 056 em círculo 
marrom e # 167 em cruz preta) e (b) instrumentos de satélite Toms (Meteoro-3 
em triângulo verde e Earth Prob em círculo azul) e OMI em de cruz vermelha. 

 

 

 

O intervalo observado entre 1999 e 2000 indica o período de troca do 

instrumento Brewer (atualização do Brewer #081 para o Brewer #056), 

enquanto que o intervalo entre 2009 e 2011 é devido ao problema eletrônico. A 

falha observada entre 1994 e 1996 nos dados dos satélites TOMS está 

relacionada com a substituição entre os instrumentos de satélite Meteor-3 e 

Earth Probe. 
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2.2.2 Análise das Comparações  

 

Os dados médios diários da coluna total de ozônio foram comparados 

com os conjuntos de dados dos instrumentos de satélite (TOMS e OMI) para 

analisar a correspondência entre os conjuntos de dados e confirmar a eficácia 

do monitoramento de longo prazo da CTO por espectrofotômetros de Brewer 

sobre o Observatório Espacial do Sul. Dois conjuntos de dados são usados: 

Conjunto de Dados #1: TOMS - Brewer; Junho 1992 - Dezembro 2005. 

Conjunto de Dados #2: OMI - Brewer; Outubro 2004 – Dezembro 2014. 

Realizou-se uma análise de regressão linear para cada conjunto de 

dados, calculando-se o coeficiente de correlação (R2) e os erros quadráticos 

médios (RMSE). Além disso, calculou-se o erro médio de viés (MBE) e o erro 

médio de viés absoluto (MABE) para todos os pares de dados de cada conjunto 

de dados. O RMSE, medida freqüentemente usada para estimar a diferença 

entre os valores previstos por um modelo (ou satélite) e os valores observados 

(neste caso Espectrofotômetro Brewer), também chamados residuais, agrega 

em uma simples medida a força de predição da variável, sendo calculada como 

segue: 

 

 
n

BrewerSatellite
RMSE

n

i ii 


 1

2)(
 (2.1) 

                                                                                    

Onde n é o número de pares de dados. Satelitei é a medida do TOMS ou 

OMI e Breweri a média diária dos dados fornecidos pelo espectrofotômetro 

Brewer 

Os valores do MBE representam o erro sistemático ou viés. Um valor 

positivo de MBE indica uma superestimação enquanto um valor negativo indica 

subestimação por um determinado modelo. O MABE dá o valor de erro 

absoluto de viés sendo uma medida de acurácia da correlação. 

O MABE e o MBE também foram calculados, analogicamente, como 

realizado por outros autores para estudos de comparação (ANTÓN et al., 2009; 

2010 (b); IALONGO et al., 2008; TOIHIR et al., 2015) e as fórmulas para estes 

parâmetros podem ser representados como: 
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Além disso, foi realizada uma análise estatística das Diferenças 

Percentuais (ver equação 2.4) calculada para cada dia e também mês a mês, a 

fim de verificar a precisão entre medidas de instrumentos de solo e por satélite 

(HENDRICK et al., 2011). 
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Para estudar a relação entre a Oscilação Quase Bienal e as anomalias 

do conteúdo de ozônio, foi utilizado o índice QBO que pode ser obtido no site 

da NOAA: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/qbo.data. 

 

2.2.3 Análise de Ondeletas 

 

A fim de verificar os modos dominantes de variabilidade interanual do 

ozônio e como esses modos variam ao longo do tempo, os registros de CTO 

dos espectrofotômetros Brewer e os dados dos instrumentos de satélite na 

região do Observatório Espacial do Sul foram analisados com base no método 

de transformada de ondeletas. A análise de Ondeletasfoi descrita em detalhe 

por TORRENCE e COMPO (1998) e é considerada como uma ferramenta 

poderosa para analisar as variações localizadas do espectro de força dentro de 

uma série de tempo, por decomposição dessas séries temporais no espaço-

tempo-freqüência. A transformada ondeletasde uma série de dados discretos é 

definida como a convolução entre a série e uma versão escalonada e 

transladada da função wavelet escolhida. FOUFOULA-GEORGIOU e KUMAR 

(1995) descreveram as aplicações geofísicas e Daubechies (1992) um 

tratamento teórico da análise de ondeletas. 
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Neste trabalho, as séries temporais de anomalias da CTO de Brewer e 

por satélite, obtidas por subtração das séries de médias mensais (não 

mostradas) e das médias climatológicas mensais, são aplicadas no método de 

transformada de ondeletaspara revelar os modos básicos de variabilidade inter-

anual do ozônio (HADJINICOLAOU et al., 2005). A transformada 

ondeletasescolhida é a Morlet, que consiste em uma onda plana modulada por 

uma função Gaussiana: 

 24
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Onde ω0 é a frequencia não dimencional e η é o parâmetro tempo não 

dimensional. A transformada ondeletas de uma série de tempo continua e 

discreta Xn, com igual espaçamento de tempo, com n =0,..., N-1 é definida 

como: 
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Onde o (*) indica o conjugado complexo e "s" indica a escala de potência 

de ondeletas (período). 

O espectro global de potência de ondeletas foi calculado como o 

espectro de ondeletas com média no tempo durante certo período quando a 

média é sobre todos os espectros locais de ondeletas (TORRENCE e COMPO, 

1998) e fornece uma estimativa imparcial e consistente dos verdadeiros 

espectros de potência de uma série temporal (PERCIVAL, 1995): 
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Possíveis erros na série temporal de comprimento finito no início e no 

final do espectro de energia ondeletassão minimizados ao preencher o final da 

série temporal com zeros antes de fazer a transformada ondeletase, em 

seguida removê-los. A região do espectro de ondeletas em que os efeitos de 

borda se tornam importantes e definidos como o tempo e-folding para a 

autocorrelação da potência ondeletasque para cada escala é chamado de cone 
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de influência (COI), que assegura que os efeitos de borda sejam desprezíveis 

para além deste ponto. Nas Figuras 2.5 (b) e 2.6 (b), a região de curva em 

forma de U indica o COI e a linha pontilhada branca representa o nível de 

confiança de 95%. O espectro de potência de ondeletas foi normalizado por 1 / 

σ2 (| Wn (s) | 2 / s2) para obter uma medida da potência relativa para as séries 

de tempo de anomalia da CTO de Brewer e de satélite. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
2.3.1 ANÁLISES DAS COMPARAÇÕES DIÁRIAS E MENSAIS 

 

O primeiro passo no estudo das comparações foi realizar uma análise de 

regressão linear nos valores da CTO medidas a partir do OES entre julho de 

1992 e dezembro de 2014. A Figura 2.2 mostra o diagrama de dispersão 

plotado para dados de espectrofotômetros de Brewer e de satélite. A 

comparação foi realizada para o Dataset # 1 (TOMS vs Brewer) no período de 

junho de 1992 a dezembro de 2005, contendo 2122 pares de dados (a) e 

Dataset # 2 (OMI vs Brewer) entre outubro de 2004 e dezembro de 2014, com 

1507 pares de dados (b). O diagrama de dispersão na Figura 2.2 revela um 

elevado grau de proporcionalidade entre Brewer e satélites TOMS (a) e OMI 

(b), devido aos altos valores de R2 (0,88 e 0,93), respectivamente. Estas 

observações são semelhantes às observadas por Viatte et al., (2011) sobre as 

Ilhas Canárias, Antón et al., (2009; 2010 (a) e 2010 (b)) na Espanha, além de 

Roma na Itália (IALONGO et al., 2008) e outras estações de monitoramento de 

ozônio ao redor do planeta (HENDRICK et al., 2011; KECKHUT et al., 2010). 

Um pequeno espalhamento foi observado nos conjuntos de dados, com 

RMSE menor do que 3% em ambos os conjuntos de dados (2,67% para o 

Dataset # 1 e 1,87% para o Dataset # 2). Isto é consistente com outro estudo 

semelhante realizado na estação El Arenosillo, onde os dados de Brewer e 

satélite foram sujeitos a este tipo de análise (Antón et al., 2010 (b)). Os 

pequenos valores do índice MBE indicam uma não significativa superestimação 

ou subestimação dos valores da coluna total de ozônio obtida através de 

instrumentos de satélite em relação ao Espectrofotômetro Brewer. No entanto, 

observa-se que o satélite TOMS superestima os dados do instrumento Brewer 
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para o conjunto de dados #1 (0,34 ± 2,31%) e o satélite OMI subestima o 

instrumento Brewer para o conjunto de dados #2 (-0,46 ± 1,88%). 

 

Figura 2.2: Diagrama de dispersão da coluna total de ozônio na região do 
Observatório Espacial do Sul obtida através do espectrofotômetro Brewer e 
satélites (a) TOMS (Dataset # 1) e (b) OMI (Dataset # 2). A linha tracejada 
(azul) representa a inclinação para a qual os dados estariam em completa 
conformidade e a linha contínua (vermelha) é a linha de regressão linear. 

 

 

 

Os valores de MABE foram observados com redução de 2,64 ± 2,31% 

no conjunto de dados #1 para 1,88 ± 1,61% no conjunto de dados #2, 

sugerindo que as diferenças diárias entre Brewer e satélite são pequenas e 

melhorando a concordância à medida que os equipamentos Brewer e de 

satélite foram atualizados. Isto é consistente com os resultados obtidos por 

Antón et al. (2009 e 2010 (a)) no seu estudo realizado na Península Ibérica. 

Esta redução, juntamente com a redução de seus desvios padrões, indicam 

que a dispersão entre os conjuntos de dados diminuiu devido ao lançamento de 

instrumentos de satélite mais modernos e as correções nos algoritmos dos 

instrumentos de satélite realizados ao longo do tempo (BHARTIA e 
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WELLEMEYER, 2002), além das substituições dos equipamentos de solo 

ocorridas durante esse período. 

A fim de verificar as diferenças entre os conjuntos de dados, foram 

realizadas análises de comparação diária (topo) e mensal (inferior) entre os 

instrumentos de solo e de satélite (ver Figuras 2.3). Nesta figura, são 

apresentadas as diferenças diárias e mensais entre cada conjunto de dados 

para o período completo entre 1992 e 2014.  

 

Figura 2.3: (a) Evolução temporal das diferenças percentuais diárias entre 
espectrofotômetro Brewer e instrumentos de satélite (com TOMS em azul e 
OMI em preto). (b) Evolução temporal das diferenças percentuais mensais 
entre espectrofotômetro Brewer e instrumentos de satélite (TOMS em azul e 
OMI em preto). Ambas as análises para o período entre 1992 e 2014 sobre o 
Observatório Espacial do Sul - OES. 

 

 

 

A principal observação aqui é uma pequena diferença percentual no 

conjunto de dados # 1 com uma média de 0,28 ± 3,48%, indicando uma ligeira 

superestimação das observações do TOMS e uma forte diminuição no 
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desempenho no último período de operação do Brewer #081 entre 1998 e 

1999. Por outro lado, houve maiores diferenças percentuais para o conjunto de 

dados # 2, uma média de -0,50% ± 2,44 mostrando uma subestimação de OMI 

em relação às medidas de Brewer. Resultados semelhantes foram também 

relatados por ANTÓN et al., (2009 e 2010 (b)) na Península Ibérica, onde foram 

comparados os conjuntos de dados de ozônio total de Brewer e OMI. 

A análise das diferenças percentuais mensais entre cada conjunto de 

dados destaca os períodos de grandes diferenças observadas na Figura 2.3 

(b), facilitando a identificação de razões relacionadas e estes picos de 

diferenças percentuais que, em média, são de -0,62 ± 1,90 para conjunto de 

dados #1 (TOMS - Brewer) e -0.03% ± 2.88 para o conjunto de dados #2 (OMI - 

Brewer). Tais diferenças percentuais mostram uma subestimação do TOMS e 

OMI no conjunto de dados mensal. O período final da operação de Meteor-3 

(1994) e o início da operação de Earth Prob (1996) apresentaram o pico de 

superestimação mais intenso nas diferenças percentuais observadas durante o 

período estudado (1992-2014). Porém, o ajuste de novos algoritmos de 

correção solucionaram os problemas técnicos e estabilizaram as medidas 

deste instrumento (Wellemeyer et al., 2004). 

Anton et al., (2010) apontaram que o período entre 2000 e 2001 marcou 

o início da degradação na medida do satélite Earth Prob, coincidindo com um 

pico de superestimação observado durante este período, quando comparado 

com o Brewer #056 que funcionou temporariamente no OES. O início da 

operação do Brewer #167 e o fim do período de operação do instrumento de 

satélite Earth Prob foram caracterizados por fraca subestimação observada em 

2004. O mesmo comportamento foi observado no início de operação do 

instrumento de satélite OMI quando comparado com Brewer # 167 durante este 

período. Os resultados apresentados acima confirmam a efetividade das 

medidas de espectrofotômetros Brewer no OES. Isso possibilita seu uso em 

estudos de climatologia e variabilidade sazonal e interanual realizados na 

próxima seção. 
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2.3.2 Variabilidade Temporal da CTO no OES 

 

2.3.2.1 Climatologia e Variação sazonal da CTO 

 
O ciclo anual é o principal componente da variabilidade de longo prazo 

da CTO em latitudes médias e pode ser controlado por um equilíbrio entre o 

transporte associado à circulação diabática da estratosfera, ou a circulação 

Brewer-Dobson, e a perda fotoquímica (TUNG e YANG, 1988). Este ciclo pode 

ser claramente identificado na série temporal da CTO (Figura 2.1) sobre o OES 

entre 1992 e 2014 em ambos os instrumentos de solo e por satélite. 

Para o propósito deste trabalho, foi calculada a climatologia do ozônio e 

sua variabilidade sazonal sobre o OES. Os valores médios mensais do ozônio 

foram obtidos agrupando os dados diários da CTO em termos de mês e 

independentemente do ano e submetidos à análise qualitativa (ou seja, dentro 

de ± 2 DP), deixando os dados com maior acurácia e precisão, com 

contribuição limitada dos eventos extremos. Este método é semelhante ao 

empregado por Sivakumar et al., (2007) em seu estudo de climatologia e 

variabilidade do ozônio estratosférico sobre a Ilha de La Réunion, França. 

Neste estudo, observou-se uma variação sazonal com valores mais 

elevados na primavera e valores mais baixos no outono de cada ano, e 274,4 ± 

19,7 DU como o valor médio da CTO a partir do espectrofotômetro Brewer na 

região do Observatório Espacial do Sul. A evolução da climatologia mensal da 

CTO é apresentada juntamente com os respectivos desvios padrões para as 

medições por espectrofotômetro Brewer (preto) e satélites TOMS (azul) e OMI 

(vermelho), onde se observa uma oscilação anual na Figura 2.4.  

Nas regiões de médias latitudes durante o inverno e início da primavera, 

o transporte associado à circulação estratosferica Brewer-Dobson é dominante, 

causando acúmulo de ozônio e culminando com seu máximo na primavera 

(LONDON, 1985). No entanto, durante o final da primavera e verão, há um 

declínio no ozônio causado pela diminuição do transporte e domínio da perda 

fotoquímica com o aumento da radiação solar (TUNG e YANG, 1988). 

Ambos os instrumentos Brewer e de satélite apresentam este 

comportamento climatológico semelhante, com claro ciclo sazonal de ozônio, 

tendo o seu mínimo (~ 260 UD) em abril e máximo (~ 295 UD) em setembro 
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com uma amplitude de 35 UD. Isto está de acordo com os resultados obtidos 

para as regiões de latitudes médias como os realizados por ANTON et al., 

(2011) em Portugal, ZOU et al., (2000) sobre o Tibete, e BRINKSMA et al., 

(2002) sobre Lauder na Nova Zelândia. 

 

Figura 2.4. Climatologia mensal da CTO para o período entre 1992 e 2014 por 
espectrofotômetro Brewer (preto) e Instrumentos de satélite TOMS (azul) e OMI 
(vermelho) sobre a região do Observatório Espacial do Sul - OES. 

 

 

 

A localização geográfica do OES está próxima da barreira dinâmica 

subtropical e, portanto, espera-se que a variabilidade da CTO seja alta. Essa 

expectativa é devido a processos dinâmicos como trocas estratosfera-

troposfera e trocas meridionais entre o reservatório tropical estratosférico ou o 

Buraco de Ozônio Antártico e as médias latitudes (BARAY et al., 1999; 

PORTAFAIX et al., 2003; KIRCHHOFF et al., 1996). 
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2.3.2.2 Variabilidade Interanual da CTO 

 

Os principais modos de variabilidade interanual da CTO sobre o OES 

entre 1992 e 2014 foram analisados através da aplicação do método de 

transformada de ondeletas nas séries mensais de anomalia por 

espectrofotômetro Brewer e instrumentos de satélite. As séries de anomalias 

utilizadas para a análise de ondeletas sobre o OES entre 1992 e 2014 (a), o 

espectro ondeletasnormalizado (b) e o espectro global de ondeletas obtido (c) 

são apresentados nas Figuras 2.5 (Brewer) e 2.6 (satélite). É claramente 

destacado nestas figuras que as maiores intensidades encontradas no espectro 

de potência de ondeletas da CTO sobre o Sul do Brasil estão concentradas nas 

periodicidades QBO na banda de 22 a 34 meses (BALDWIN et al., 2001), 

periodicidades ENSO com banda de 24 a 96 meses, (TRENBERTH, 1976; 

REID, 1994) e as periodicidades do ciclo solar de 11 anos (LEE e SMITH, 

2003).  

Estes resultados indicam que peridiocidades observadas estão 

presentes na variabilidade interanual nos registros da CTO entre 1992 e 2014 

sobre o OES pelo espectrofotômetro Brewer e instrumentos de satélite (TOMS 

e OMI). Foram observadas periodicidades no espectro normalizado de 

ondeletasna faixa de 22 a 34 meses em dois períodos diferentes. O primeiro 

período entre 1995 e 2000 eo segundo período entre 2004 e 2009, mais 

intenso no conjunto de dados Brewer (Figura 2.5) do que o conjunto de dados 

via satélite (Figura 2.6). Estas periodicidades estão ligadas ao sinal QBO, o que 

confirma a modulação QBO como o principal modo de variabilidade do ozônio 

observada sobre o OES uma vez que ambos estão dentro dos contornos de 

nível de significância de 95% (contornos brancos), com um pico no espectro 

global de ondeletas dentro do intervalo de 95% de confiança.  

Periodicidades na faixa de 24 a 96 meses também foram observadas em 

dois períodos diferentes. O primeiro é observado entre 1993 e 2009 dentro dos 

contornos de nível de significância de 95% e o segundo período em 2011 fora 

dos contornos de nível de significância de 95%. O pico associado a este modo 

de variabilidade da CTO e presente no espectro global de ondeletas está fora 

do espectro de confiança de 95% para o caso do conjunto de dados Brewer. 

Para conjunto de dados de satélite, esta periodicidade é mais fraca e também 
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fora dos 95% de contornos de nível de significância e cone de influência. Esta 

periodicidade provavelmente indica a assinatura ENSO na CTO sobre a 

estação do OES.  

 

Figura 2.5. (a) Série temporal da anomalia mensal da CTO do Brewer utilizada 
para a análise de ondeletas sobre o OES entre 1992 e 2014. (b) O espectro de 
potência de ondeletas (a) usando a ondeleta de Morlet, normalizada por 1 / σ2. 
O eixo esquerdo é o período Fourier (em mês), no eixo direito a escala de 
potência de ondeletas e no eixo inferior o tempo (anos). O contorno branco 
inclui regiões com nível de confiança superior a 95% e a curva em forma de U 
indica o cone de influência. (C) O espectro de ondeletas global de (a) onde a 
linha tracejada é a confiança de 95%. 

 

 

 

Além disso, a periodicidade na faixa de 11 anos, relacionada à influência 

do ciclo solar foi observada em todo o período fora do cone de influência e 

contornos de nível de significância de 95% do espectro normalizado de 
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ondeletas e fora do nível de confiança de 95% no espectro global ondeletasno 

conjunto de dados de Brewer e dentro dos contornos de nível de significância 

de 95% no espectro normalizado de ondeletase espectro de ondeletasglobal no 

conjunto de dados de satélite, provavelmente causado por calibração 

radiométrica da radiação solar incidente e medidas de radiação solar 

ultravioleta retroespalhada (MCPETERS et al., 1998). 

 

Figura 2.6. (a) Série temporal de anomalia mensal da CTO por satélite (TOMS 
e OMI) utilizadas na análise de ondeletas sobre o Observatório Espacial do Sul 
entre 1992 e 2014. (b) O espectro de potência de ondeletas (a) usando a 
ondeletas de Morlet, normalizada por 1 / σ2. O eixo esquerdo é o período 
Fourier (em mês), no eixo direito a escala de potência ondeletas e no eixo 
inferior o tempo (anos). O contorno branco inclui regiões com nível de 
confiança superior a 95% e a curva em forma de U indica o cone de influência 
(COI). (C) O espectro de ondeletas global de (a) onde a linha tracejada é a 
confiança de 95%. 
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Estes resultados indicam a modulação QBO como o principal modo de 

variabilidade interanual da CTO sobre o OES por possuir as maiores 

intensidades dentro dos contornos de nível de significância de 95% e cone de 

influência no espectro de ondeletas normalizado com um pico no espectro 

ondeletasglobal dentro do espectro de confiança de 95%. Além disso, estão de 

acordo com os resultados obtidos por Rigozo et al. (2012) para uma série diária 

local reconstruída de ozônio sobre o Sul do Brasil. Em outras regiões de 

latitudes médias, esses resultados semelhantes aos observados a partir de 

dados do satélite SAGE II por decomposição de valor singular (RANDEL e WU 

1996; Fioletov et al., 2006), dados de TOMS por Yang e Tung 1994, perfis de 

ozônio por satélite AURA/MLS por análise de ondeletas (FADNAVIS e BEIG, 

2008) e estudos numéricos em modelos de circulação geral (CHIPPERFIELD 

et al., 1994, TAKAHASHI, 1999) onde as observações estão aproximadamente 

em antifase em comparação com o índice QBO. 

Gradiente positivo de temperatura (direção pólo para equador) produz 

um aumento dos ventos de oeste com a altura (cisalhamento positivo do vento) 

e consequente desaceleração da circulação Brewer-Dobson, enquanto um 

gradiente de temperatura negativo (direção equador para o pólo) produz o 

aumento dos ventos de leste com a altura (cisalhamento negativo do vento). 

Consequentemente, há a aceleração da circulação Brewer-Dobson, 

balanceada nos subtrópicos pela chamada circulação meridional induzida 

QBO, forçada pela dissipação de ondas planetárias e propagando-se 

verticalmente para dentro da estratosfera como ondas de Rossby e de 

gravidade (HOLTON et al. 1980;  O'SULLIVAN e SALBY, 1990). 

A desaceleração da circulação Brewer-Dobson produz uma lenta 

redução no movimento ascendente do ar e uma anomalia positiva do ozônio 

nos trópicos pela acumulação da produção. Isto é acompanhado por uma 

redução no transporte de ozônio para médias latitudes, causando anomalia 

negativa de ozônio nesta região. Esta condição está associada a anomalias 

positivas do vento zonal equatorial (REED, 1964; REID et al., 1985). O 

comportamento inverso de aumento na circulação Brewer-Dobson, associado 

com anomalias negativas do vento zonal equatorial (índice QBO) causa a 

aceleração no movimento ascendente do ar nos trópicos e a anomalia negativa 

consecutiva do ozônio pela maior remoção e maior transporte para médias 
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latitudes, onde é observada anomalia positiva de ozônio por trazer ar rico em 

ozônio da estratosfera tropical. 

A Figura 2.7 apresenta as séries temporais de anomalia da CTO obtidas 

a partir das observações do Espectrofotômetro de Brewer (azul) e do satélite 

(TOMS - OMI) (vermelho). A linha pontilhada preta é o vento zonal mensal em 

30 hPa sobre Cingapura que se utilizou neste trabalho como o índice de QBO. 

É evidente através da Figura 2.7, que a variabilidade na anomalia mensal da 

CTO sobre o OES está em quase antifase com a modulação QBO, com 

amplitude da anomalia de CTO em torno de 6 UD e de acordo com o 

anteriormente mencionado. 

 

Figura 2.7: Séries temporais de anomalias mensais da CTO por 
espectrofotômetro Brewer (azul) e instrumentos por satélite (vermelho) sobre o 
OES em comparação com o índice QBO (linha preta tracejada) entre 1992 e 
2014. 

 

 

 

Estes resultados são consistentes com os encontrados em outras 

regiões de médias latitudes, como observado em dados globais por satélite 

(RANDEL e WU 1996; YANG e TUNG, 1994; BALDWIN, 2001) ou em estações 
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individuais como nas montanhas do Tibete (ZOU et al., 2000) e sobre Lauder 

na Nova Zelândia (BRINKSMA et al., 1998). 

Modulações ENSO e ciclo solar de 11 anos não mostram significância 

estatística em relação à série temporal da anomalia mensal da CTO. Isso 

indica a necessidade de uma investigação específica e detalhada em relação a 

esses modos de variabilidade interanual e inter-decadal no conjunto de cados 

da CTO sobre o OES. Além disso, a quantificação da explicação do modo de 

variabilidade e estudos de tendências e análises da ocorrência de eventos de 

Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil pode ser 

realizada utilizando-se estas medidas bem ajustadas de longo prazo realizadas 

pelos espectrofotômetros Brewer e satélites TOMS e OMI sobre a região do 

Observatório Espacial Sul. 

 
2.4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apresenta o monitoramento da CTO realizado no 

Observatório Espacial do Sul (29,26 °S, 53,48 °L 488 m de altitude), Brasil, por 

quase contínuos 23 anos (1992-2014) por três sucessivos espectrofotômetros 

Brewer (# 081, # 056 e # 167). Estas medidas de Brewer foram comparadas 

por observações diárias e mensais com dados de satélites TOMS e OMI 

obtendo elevados valres de R2. Além disso, este estudo destaca a importância 

científica ao contribuir para a compreensão da variabilidade sazonal e inter-

anual do ozônio sobre o Sul do Brasil, uma vez que a climatologia mensal 

determinou que a variação sazonal da CTO é dominada pelo ciclo anual e a 

análise ondeletasaplicada no série temporal de anomalia da CTO sobre o OES 

determinou que a Oscilação Quasi-Bienal é o principal modo de variabilidade 

interanual deste conjunto de dados, complementando estudos em escala global 

e regional. Adicionalmente, a comparação entre a série temporal de anomalias 

da CTO sobre o OES com o índice QBO revelou que os dois estão 

aproximadamente em antifase. 

O elevado acordo entre medidas simultâneas de Brewer e de satélite 

TOMS (Meteor - 3 e Earth Prob) e OMI foi verificada por elevados valores de 

R2 (0,88 e 0,93 respectivamente) e pequena dispersão em ambos os conjuntos 

de dados, com RMSE menor que 3% (2,67% para o conjunto de dados #1 e 
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1,87% para o conjunto de dados #2). O parâmetro MBE indica que o satélite 

TOMS superestimou o instrumento Brewer e o satélite OMI subestimou o 

instrumento Brewer em análises diárias e a redução nos valores de MABE e 

seus respectivos desvios padrões entre Brewer e satélite indicam melhor 

concordância com a atualização nos equipamentos de medição. As diferenças 

percentuais entre os conjuntos de dados de Brewer e de satélite mostram que, 

em média, o TOMS superestima os dados de Brewer (0,28 ± 2,43%) e que o 

instrumento de satélite OMI subestima os dados de Brewer (-0,5 ± 2,44%). 

Períodos próximos à troca de equipamentos apresentam os maiores picos de 

diferenças percentuais, destacados na análise de diferenças mensais, como no 

início de operação do instrumento Earth Prob ou no fim de operação do 

espectrofotômetro Brewer #081. Estes resultados confirmam a eficácia das 

medidas de longo prazo de Espectrofotômetros Brewer no Observatório 

Espacial do Sul, uma vez que não existem maiores discrepâncias entre os 

conjuntos de dados, mantendo as diferenças dentro do intervalo de ± 5%. 

O ciclo anual é o modo dominante na variabilidade sazonal da CTO, 

associado à variabilidade da circulação Brewer-Dobson e da perda fotoquímica, 

com um mínimo de 260 UD na primavera (abril) e um máximo de 295 UD no 

outono (setembro) e uma amplitude de 35 UD, consistente com resultados 

obtidos em outros locais de médias latitudes. Os principais modos de 

variabilidade interanual da CTO foram analisados com base em transformada 

ondeletase os resultados obtidos evidenciaram a presença de periodicidades 

dentro da banda de 22 a 34 meses associada à modulação QBO, 

periodicidades dentro de banda de 24 a 96 meses associada à modulação 

ENSO e periodicidades na banda de 11 anos associada à modulação do ciclo 

solar de 11 anos em ambos os conjuntos de dados de solo e de satélite. No 

entanto, apenas a modulação QBO está dentro dos contornos do nível de 

significância de 95% e do cone de influência (COI) no espectro normalizado 

ondeletase no espectro ondeletasglobal nos dados de Brewer e de satélites, 

indicando a modulação QBO como o principal modo de variabilidade interanual 

presente nas séries temporais de anomalia mensal da CTO de Brewer e de 

satélite sobre o OES. A associação da variabilidade da anomalia mensal da 

CTO por Brewer e satelite com o vento zonal equatorial (índice QBO) foi 

verificada e observou-se que a CTO por Brewer e satélite estão em quase 
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antifase com a modulação QBO e têm amplitude média da anomalia da CTO 

de 6 UD. 

Verificação das modulações ENSO e ciclo solar de 11 anos exigem 

investigação específica e detalhada em relação a estes modos de variabilidade 

interanual e inter-decadal da CTO sobre o OES. Isso, juntamente com a 

quantificação da explicação da variabilidade para cada modo, tendências e 

análise de identificação de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico 

sobre o Sul do Brasil são os próximos objetivos investigados nestas 

observações de longo prazo realizadas por espectrofotômetros Brewer e 

satélites TOMS e OMI no Observatório Espacial do Sul. 
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3 ARTIGO 2 - INFLUÊNCIA DO BURACO DE OZÔNIO ANTÁRTICO SOBRE 
A OBSERVATÓRIO ESPACIAL DO SUL - OES (29,4 °S; 53,8°O) ENTRE 
2005 E 2014.    
 
 
3.1. INTRODUÇÂO 

 

O transporte meridional de ozônio estratosférico é um fator essencial na 

concentração desse constituinte traço da atmosfera em determinadas regiões 

do planeta (GETTELMAN, 2011; BRACCI, 2012), incluindo explicar a maior 

concentração de ozônio nas regiões polares em vez da região equatorial onde 

há maior produção. Isso ocorre devido a uma circulação de escala global 

chamada circulação Brewer-Dobson. Desta forma, as massas de ar da região 

equatorial estratosférica que contem o ozônio são transportadas 

horizontalmente para os pólos (BREWER, 1949; DOBSON, 1968), com esta 

circulação estratosférica ainda muito estudada hoje em dia (ROSCOE, 2006; 

WEBER et al., 2011). 

O uso de Vorticidade Potencial (PV) em estudos que correlacionam o 

transporte de constituintes químicos atmosféricos traço como o ozônio, óxido 

nitroso e vapor de água (SCHOEBERL, 1989) sobre superfícies isentrópicas na 

estratosfera inferior foi primeiramente apontado por Danielsen em 1968 (LARY 

et al., 1995). Esta variável tem importante papel como traçador dinâmico de 

massas de ar de grande escala, comportando-se como superfície material onde 

a temperatura potencial é conservada (HOSKINS et al., 1985). A PV pode ser 

usada como uma coordenada horizontal (NORTON, 1994) para determinar a 

borda do vórtice polar estratosférico como a região de máximo gradiente de 

vorticidade potencial, capturando seus efeitos de distribuição e isolamento 

dentro do vórtice polar (NASH et al., 1996; MARCHAND et al., 2005). Além 

disso, os gradientes meridionais da vorticidade potencial de Ertel (Epv) e de 

espécies químicas de longa duração revelam a existência de uma barreira 

dinâmica na estratosfera que controla as trocas horizontais isentrópicas entre 

as regiões tropicais e extratropicais (TREPTE e HITCHMAN, 1992). 

A descoberta da massiva destruição do conteúdo de ozônio durante a 

primavera no Hemisfério Sul, chamada "Buraco de Ozônio Antártico" 

(CHUBACHI, 1984; FARMAN et al., 1985; SOLOMON, 1999), causada pela 
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formação do vórtice polar estratosférico (SCHOEBERL e HARTMAN, 1991) e a 

ocorrência de reações químicas heterogêneas na superfície de nuvens 

estratosféricas polares (SOLOMON et al., 1986; LAMBERT et al, 2012) 

despertaram o interesse da comunidade científica. Assim, muitos estudos têm 

sido desenvolvidos no intuito de monitorar o conteúdo do ozônio polar tanto no 

Hemisfério Sul (HOFMANN et al., 1997; MULLER et al., 2008; SALBY et al., 

2012) quanto no Hemisfério Norte, onde ocorre um fenômeno semelhante e 

suas diferenças com o fenômeno do Hemisfério Sul (LEFÈVRE et al., 1998; 

TRIPATHI et al., 2006, SOLOMON et al, 2007). 

Mudanças climáticas podem afetar os processos dinâmicos e 

termodinâmicos na estratosfera, aumentando a força do vórtice polar e 

aumentando assim a destruição de ozônio sobre as regiões polares (NEWMAN 

e NASH, 2000). Tais mudanças também podem ocasionar destruição e 

produção de ozônio inspiradas em variações solares (ZEREFOS, 1997) ou 

sofrer influência da temperatura da estratosfera, que é incentivada pela 

estabilidade do inverno, que afeta os vórtices polares (CHIPPERFIELD e 

JONES, 1999). Além disso, já há indicações de reduções na área do Buraco de 

Ozônio no Antártico em anos recentes (KUTTIPPURATH et al., 2013; 

SOLOMON et al., 2016). 

Latitudes médias próximas às regiões polares podem ter o seu conteúdo 

de ozônio diretamente influenciado pela passagem da borda do Buraco de 

Ozônio sobre estas regiões, causando reduções drásticas no contueúdo de 

ozônio e consequente aumento nos níveis de radiação ultravioleta que atingem 

a superfície (KIRCHOFF et al., 1997; PAZMINO et al., 2005; DE LAAT et al., 

2010). Essas regiões são densamente povoadas, especialmente no Hemisfério 

Norte, onde é observada a formação de mini-buracos de ozônio (SEMANE et 

al., 2002; KOCH et al., 2005).  

O vórtice polar pode ser perturbado pelo aumento da atividade das 

ondas planetárias que contribuem para expulsar as massas de ar para fora do 

vórtice polar, através de filamentos polares em direção ao equador 

(SCHOEBERL et al., 1992) causados por eventos de quebra da onda de 

Rossby (WAUGH et al., 1994, NORTON, 1994), transportando massas de ar de 

origem polar para latitudes médias e baixas, influenciando indiretamente o 

conteúdo de ozônio nessas regiões (MARCHAND et al., 2003). A fonte do ar 
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polar é em grande parte dominada por eventos de filamentos na estratosfera 

inferior e igualmente dividida entre filamentos e excursões de vórtices na média 

estratosfera (SHEPHERD, 2007). 

KOCH et al., (2002) mostraram que as anomalias extremas no ozônio 

em médias latitudes estão associadas ao transporte meridional estratosférico 

de regiões em que as concentrações climatológicas são menores ou maiores. 

Filamentos polares podem permanecer isolados por um período de 7 a 20 dias 

após sua separação do vórtice polar, podendo este período ser suficiente para 

a sua propagação até médias e baixas latitudes, causando diminuição 

temporária do conteúdo de ozônio nestas regiões (PRATHER e JAFFE, 1990; 

WAUGH, 1993; MANNEY et al., 1994). Medidas locais de perfis de ozônio 

revelam anomalias ou camadas (ou lâminas atmosféricas) particulares durante 

a passagem destes filamentos (REID e VAUGHAN, 1991). O caráter global do 

transporte de massas de ar polar para latitudes médias foi observado na 

América do Sul (PEREZ e JACK, 1998; PEREZ et al., 2000), na África do Sul 

(SEMANE et al., 2006) e na Nova Zelândia (BRINKSMA et al., 1998). 

Modelos de transporte de alta resolução (ORSOLINI et al., 1998; HALL e 

WAUGH, 1997) ou de advecção de contorno (MARIOTTI et al., 1997, ROGER 

et al., 1998; HEESE et al., 2001) podem descrever corretamente estas lâminas 

de redução de ozônio observadas. Além disso, PORTAFAIX et al., (2003), 

analisaram através do modelo de alta resolução de advecção de contorno de 

PV MIMOSA (Modele Isentropique du transport Mesoechelle de l‘Ozone 

Stratospherique par Advection), uma forte troca isentrópica entre a estratosfera 

tropical e médias latitudes caracterizada por uma espessa lâmina de extensão 

vertical entre os níveis isentrópicos de 550 e 700 K utilizando o código de 

localização de barreiras dinâmicas DYBAL (Dynamic Barrier Localization). A 

causa deste transporte é a observada deformação dos contornos de PV em 

superfícies isentrópicas, sendo explicadas através da ligação com eventos de 

quebra de onda planetária (MCINTYRE e PALMER, 1984). Sabe-se que as 

ondas planetárias quase estacionárias de latitudes médias propagam-se para 

cima da troposfera para a estratosfera e meridionalmente em direção às 

regiões equatoriais (KANZAWA, 1984) e a quebra de onda planetária é 

caracterizada pela convergência do fluxo Eliassen Palm sendo identificada 

como a causa de diversos eventos de transporte isotrópico na estratosfera 
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(PORTAFAIX et al., 2003; MOREL et al., 2005; SEMANE et al., 2006; 

BENCHERIF et al., 2011). 

A passagem de massas de ar originárias no Buraco de Ozônio Antártico 

sobre latitudes médias foi primeiramente observada por KIRCHCHOFF et al., 

(1996) sobre o Sul do Brasil (29,4 °S, 53,8 °O), causando uma queda 

temporária do conteúdo de ozônio nessa região, verificada através de dados da 

coluna total de ozônio (CTO) de dois espectrofotômetros Brewer, perfis 

verticais de ozônio por balão e modelo de trajetória retroativa. Guarnieri et al., 

(2004) mostrou que reduções de 1% no conteúdo de ozônio sobre o Sul do 

Brasil causam um aumento médio de 1,2% da radiação ultravioleta do tipo B 

incidente na superfície. Além disso, o aumento da radiação ultravioleta 

relacionado à redução do ozônio de origem polar também pode afetar os 

sistemas aquáticos e terrestres, ajudando a explicar o declínio de espécies de 

anfíbios associadas a malformações genéticas causadas pelo aumento dos 

níveis de radiação recebidos (SCHUCH et al., 2015). 

Destaca-se a importância deste objeto de estudo e manutenção do 

monitoramento de ozônio nesta região. Tal relevância se deve as observações 

feitas pelo espectrofotômetro Brewer há mais de vinte anos no Observatório 

Espacial do Sul e que apresentam uma boa correlação com as medidas de 

satélite TOMS e OMI, com variabilidade sazonal dominada pelo ciclo anual 

verificado pela climatologia mensal e variabilidade interanual dominada pela 

Oscilação Quasi-Bienal (QBO), verificada através de análise ondeletase análise 

de comparação de séries de dados (PERES et al., 2016). 

O presente artigo analisa esta longa série de dados da CTO de 

Espectrofotômetros Brewer, complementados por perfis de ozônio do satélite 

AURA/MLS e campos de PV do modelo MIMOSA para relatar trocas 

isentrópicas entre as regiões da estratosfera polar e de médias latitudes que 

causam a ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico 

na região do Observatório Espacial do Sul entre 2005 e 2014. Esse período foi 

escolhido por compreender 10 anos de observações Brewer (desde 1992) e 

satélite AURA/MLS (desde 2004), juntamente com as simulações do modelo 

MIMOSA disponíveis para explicar a ocorrência deste tipo de fenômeno. 

Primeiro, os dias de redução total de ozônio foram selecionados a partir das 

séries diárias da CTO de espectrofotômetro Brewer sobre a região do OES.  
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Em seguida, a estrutura e a extensão vertical da lâmina com redução de 

ozônio são investigadas a partir de perfis verticais de ozônio do satélite 

AURA/MLS. Após, foi realizado um diagnóstico da origem das massas de ar 

aplicando o código DYBAL em campos de contornos de PV de alta resolução 

do modelo MIMOSA, para os níveis de redução observados nos perfis de 

ozônio do satélite AURA/MLS para confirmar a origem polar das massas de ar 

nestes eventos e as localizações geográficas das barreiras dinâmicas polares e 

subtropical. Finalmente, as estatísticas e classificação da ocorrência dos 

fenômenos além de discussões e conclusões são apresentadas nas últimas 

seções. 

 

3.2 DADOS OBSERVACIONAIS, SIMULAÇÕES NUMÉRICAS E 

METODOLOGIA 

 

3.2.1 CTO Medida por Espectrofotômetro Brewer  

 

O Espectrofotômetro Brewer é um instrumento de solo totalmente 

automatizado desenvolvido para medições de irradiância espectrais na banda 

UV-B do espectro solar em cinco comprimentos de onda discretos, 306,3, 

310,1, 313,5, 316,8 e 320,1 nm, com uma resolução aproximada de 0,5 nm, 

permitindo a dedução da coluna total de ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2) e 

dióxido de nitrogênio (NO2). Também pode obter a espessura óptica de 

aerossóis na atmosfera e o perfil vertical de O3 através da técnica de Umkehr 

(KERR et al., 1985; KERR, 2002). Os instrumentos Brewer instalados no 

Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/INPE - MCTI, em São Martinho da 

Serra (29,26 °S, 53,48 °O), Brasil (Schuch et al., 1997), pertencem à Rede 

Brasileira de Brewers. A cooperação técnica e científica entre o Centro Regional 

Sul do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CRS/INPE) e a Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) vem realizando observações da CTO por 

espectrofotômetros Brewer desde 1992 através dos instrumentos MKIV #081 

(1992-1999), MKII #056 (2000-2002) e desde 2002 pelo MKIII #167, ainda em 

operação no OES. 

Peres et al., (2016) apresentam uma descrição detalhada do 

monitoramento da CTO por espectrofotômetro Brewer no OES por mais de 
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vinte anos (1992 - 2014) mostrando um bom coeficiente de correlação R2 com 

medidas de satélite TOMS e OMI (0,88 e 0,93 respectivamente). Dessa forma, 

contribuem cientificamente através da determinação da variabilidade sazonal 

dominada pelo ciclo anual, com mínimo (~260 UD) em abril e máximo (~295 

UD) em setembro e da variabilidade interanual dominada pelo modo de 

Oscilação Quase Bienal (QBO) constatado através de análise ondeletase da 

comparação do índice QBO em quase antifase com as séries de anomalia 

mensal da CTO por Brewer e satélite. 

 

Figura 3.1. Sobreposição das séries de dados da CTO obtidos por 
espectrofotômetro Brewer (linha preta) e instrumento de satélite OMI (pontos 
vermelho) entre 2005 e 2014 sobre a estação do Observatório Espacial do Sul 
(OES). 

 

 

 

As médias diárias da CTO utilizadas neste estudo foram obtidas pelo 

Espectrofotômetro Brewer #167 instalado no OES para o período de 2005 a 

2014. Para este mesmo período, médias diária da CTO pelo instrumento de 

satélite Ozone Monitoring Instrument (OMI) também foram obtidas com a 

intenção de realizar uma breve análise comparativa e confirmação de boa 

correlação entre as medidas de solo e de satélite, apresentadas na Figura 3.1, 

com R2 = 0,93, em acordo com outras estações de médias latitudes ao redor do 
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globo, como Lauder (BRINKSMA et al., 1998), Roma (IALONGO et al., 2008) e 

Península Ibérica (ANTÓN et al., 2009). 

A Figura 3.2 apresenta a variabilidade da distribuição mensal deste 

conjunto de dados de Brewer por diagramas de Turkey (Boxplot), que é um 

gráfico simples de cinco partes da amostra: o valor mínimo, x(1), o menor 

quantil, Q0,25 (25%), a mediana, Q0,5 (50%), o quantil superior, Q0,75 (75%) e o 

valor máximo, x(n), introduzido primeiramente por Tukey (1977). A barra dentro 

da caixa localiza a mediana, os bigodes (ou whiskers) estendem-se da caixa 

para os dois valores extremos (x(1) e x(n)) sendo definidos pelas normas de 

Turkey, de acordo com as seguintes expressões: 

 IQRQX *5,125,0)1(   (3.1) 

 IQRQX n *5,175,0)(   (3.2) 

Onde "IQR" representa o intervalo interquartilico (Q0,75– Q0,25) e os 

pontos fora destes limites são considerados valores discrepantes (outliers) e 

são denotados por cruz (+), onde os meses entre agosto e novembro estão 

inseridos em uma caixa vermelha, pois são os meses de interesse neste 

trabalho. 

 

Figura 3.2. Diagrama de Turkey (Boxplot) apresentando a variabilidade mensal 
da distribuição da CTO entre 2005 e 2014 sobre a estação do OES. A mediana 
(ou Q0,5) é mostrada em linha vermelhoa e as cruzes vermelhas representam 
pontos discrepantes fora dos limites. 
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É observado o domínio do ciclo anual na variabilidade sazonal da CTO 

na estação do OES entre 2005 e 2014, devido aos valores das medianas 

(Q0,50) ser menor em abril (258,1 UD) durante o outono e maior em setembro 

(295,2 UD) durante a primavera, em concordância com o observado por Peres 

et al., 2016. A maior variabilidade nos conjuntos de dados é observada durante 

os meses de primavera devido aos maiores valores de IQR (Q0,75– Q0,25), 24,7 

UD em setembro, tendo menor variabilidade no outono com IQR de 9,5 UD em 

março. 

O primeiro critério para identificar eventos de Influência do Buraco de 

Ozônio Antártico na estação do OES é verificar os dias entre 2005 e 2014, em 

que ocorreram reduções nos valores da CTO sobre o OES obtidos pelo 

espectrofotômetro Brewer #167 e pelo satélite OMI. O critério adotado deve 

evitar reduções inferiores a ~3% da climatologia mensal, uma vez que estes 

tipos de reduções na CTO podem ser causados apenas por variações 

troposféricas (THOMPSON et al., 2003). Estas reduções podem estar inseridas 

nos valores mais alto do quantil Q0,25 que representam o tamanho do bigode 

(ou whisker) inferior e também do valor da média climatológica menos 1 desvio 

padrão (µ - 1σ), representando 25% dos valores da série de dados de cada 

mês. Como estas pequenas variações de ~3% estão presentes dentro destas 

faixas de análise, inviabiliza-se assim a utilização destes dois critérios na 

identificação dos dias de redução na CTO. 

Observando a frequência de ocorrência dos dados da média diária da 

coluna total de ozônio coletados no OES no período entre 2005 e 2014 na 

Figura 3.3, verifica-se que estes se distribuem próximos a uma distribuição 

normal de frequência (linha em vermelho), com leve desvio para valores 

menores que a média climatológica para os meses de agosto (a), setembro (b), 

outubro (c) e novembro (d). Nesta figura os dados foram divididos em caixas 

desde -3σ a 3σ a cada 0,5σ. Além disso, observam-se, em destaque (linha reta 

vertical amarela), os valores inseridos dentro do limite média climatológica do 

mês menos 1,5 do seu respectivo desvio padrão (µ–1,5σ), critério adotado para 

a escolha dos dias de redução na CTO para latitudes próximas a 30°S. 

Os valores da climatologia mensal para o período entre agosto e 

novembro, juntamente com seus desvios padrões e limite -1,5σ para a estação 
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do OES foram obtidos a partir de PERES et al., 2016 e são apresentados na 

tabela 3.1. 

 

Figura 3.3: Distribuição de frequência de ocorrência dos dados da coluna total 
de ozônio coletados no Observatório Espacial do Sul entre 2005 e 2014 para 
os mes de (a) agosto, (b) setembro, (c) outubro e (d) novembro. Curvas 
vermelhas representam o ajuste dos dados a uma distribuição normal de 
frequência e a linha reta amarela salienta a aplicação do filtro µ-1,5σ. 

 

 

 

Este critério significa dizer que, se os dados fossem colocados em uma 

distribuição normal de frequência, trabalhar-se-ia com os valores mínimos 

extremos, representando 6,6% do total dos dias e reduções maiores de 4,5% 

da média climatológica mensal (WILKS, 2006). Estas reduções no conteúdo 

total de ozônio não podem mais serem creditadas totalmente às variações 

troposféricas, tendo a fotoquímica e o transporte na estratosfera relação 

importante na explicação estas reduções, corroborando na escolha e 

possibilitando a utilização do critério descrito acima. 

O critério estatístico -1,5σ foi escolhido após inúmeros testes, onde se 

percebeu que a utilização do limite de média menos 1 desvio padrão (µ–1σ) ou 

média menos 2 desvio padrão (µ–2σ) e a classificação de regimes de 

precipitação estabelecida por Pinkayan (1966) para determinar períodos muito 
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secos (quantil 15% (Q0,15)) não poderiam ser utilizados. No primeiro caso as 

diferenças em torno da média ficam próximas a 3%. Estes valores podem ser 

atingidos exclusivamente por variações do ozônio troposférico. Já nos dois 

últimos casos, poucos dias seriam analisados e diversos eventos de 

comprovada influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o conteúdo de 

ozônio do Sul do Brasil deixariam de ser analisados. 

 

Tabela 3.1: Valores climatológicos mensais, seus desvios padrões e limite -
1,5σ para agosto, setembro, outubro e novembro para a estação do 
Observatório Espacial do Sul (OES). 

 

Mês Climatologia O3 em 
UD (µ) 

Desvio Padrão em 
UD (σ) 

Limite -1.5σ em UD 

(µ-1,5σ) 

Agosto 284,9 9,1 271,4 

Setembro 296,6 9,9 281,7 

Outubro 290,2 8,8 277,0 

Novembro 286,6 13,0 267,0 

 

Tendo em vista isso, as reduções no conteúdo de ozônio foram 

determinadas quando o valor da média diária da CTO pertence ao limite inferior 

-1,5σ, sendo estas datas com baixos valores de CTO selecionadas para 

posterior análise de dinâmica da estratosfera e verificação de origem das 

massas de ar, se provêm da região polar ou não. Os valores climatológicos 

para o período de agosto a novembro, juntamente com seus desvios padrões e 

limite -1,5σ para a estação do OES, obtidos a partir de Peres et al. (2016), são 

apresentados na Tabela 3.1. Analisaram-se apenas os meses de agosto a 

novembro considerando que este é o período de ocorrência do Buraco de 

Ozônio Antártico. 

3.2.2 Perfis Verticais de Ozônio pelo Satélite AURA/MLS  

 
O AURA/MLS (Microwave Limb Sounder) é um instrumento a bordo do 

satélite Aura, que participa do programa EOS (Earth Observing System) e foi 

lançado em 2004 (Waters et al., 2006). Ele realiza uma órbita síncrona com o 

Sol, quase polar, a 700 km de altitude e com uma inclinação de 98°. As 

informações básicas dos dados da versão v4.3 Aura/MLS O3 estão disponíveis 
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através do endereço eletrônico: 

http://mls.jpl.nasa.gov/products/o3_product.php. 

Este instrumento é capaz de fornecer uma cobertura global entre as 

latitudes de ± 82 ° para cada dia, executando cerca de 240 "scans" em cada 

órbita com a obtenção de cerca de 3500 perfis por dia para 17 parâmetros 

atmosféricos, incluindo ozônio para 41 níveis verticais de pressão (218 - 0,1 

hPa). O MLS mede a emissão térmica por micro-ondas, mapeando os perfis 

verticais de gases traço, como o ozônio, BrO, ClO, CO, H2O, HCl, HCN, HNO3, 

N2O e SO2. O ozônio é recuperado usando a região espectral de 240 GHz. Os 

intervalos de resolução vertical do satélite AURA/MLS são de 2,7 km a 3 km da 

troposfera superior à mesosfera inferior. A cada aquisição de dados é 

necessário estimar os erros nessas medições e com respeito ao ozônio, estão 

na faixa em torno de 5 a 10% na estratosfera (LIVESEY et al., 2015). 

Como parte deste estudo, inicialmente foram selecionados os perfis de 

ozônio da versão AURA/MLS v4.2 em uma área que varia de ± 5° de latitude e 

longitude em torno da região do Observatório Espacial do Sul - OES (29,4 °S; 

53,8 °O) e adquirida uma média diária de 4 perfis mais próximos da área de 

estudo. Assim, resultando em uma análise geográfica com base em um perfil 

médio por dia obtido entre 2005 e 2014, após foram interpolados entre os 

níveis isentrópicos de 350 a 950 K de temperatura potencial, mesmo intervalo 

vertical utilizado nos campos de PV do modelo MIMOSA. 

A partir das séries temporais de perfis de ozônio foram calculados os 

perfis médios mensais, perfis de desvio padrão e de limite -1,5σ entre agosto e 

novembro. O segundo critério para identificar a Influência dos eventos do 

Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES é identificar a altura das 

camadas de redução de ozônio na estratosfera. Tais estruturas causam 

reduções na CTO observadas nos conjuntos de dados de espectrofotômetro 

Brewer e satélite OMI, no período de agosto a novembro, selecionados na 

seção anterior.  

Esta identificação é efetuada através das diferenças percentuais (Eq.3.3) 

dos perfis de ozônio entre o perfil climatológico e o perfil do dia de redução de 

O3. As diferenças apontam os prováveis níveis de transporte de massas de ar 

pobres em ozônio, fornecendo, juntamente com o espectrofotômetro Brewer 

uma distribuição temporal e vertical do conteúdo de ozônio. Entretanto, outras 
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informações são necessárias para fazer o diagnóstico de dinâmica da origem 

das massas de ar que causam a redução de ozônio, o qual pode ser 

desenvolvido através de análise da aplicação da ferramenta de localização de 

barreiras dinâmicas, código DYBAL, em campos de PV simulados a partir do 

modelo MIMOSA. 
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3.2.3 Diagnóstico Dinâmico Estratosférico aplicando o Código DYBAL nos 

Campos de PV do Modelo MIMOSA 

 

O modelo MIMOSA (Modélisation Isentrope du transport Mésoéchelle de 

l'Ozone Stratosphérique par Advection), é um modelo tridimensional de alta 

resolução de advecção de vorticidade potencial (PV) e foi desenvolvido no 

Serviço de Aeronomia no âmbito do Projeto da União Européia para o 

Transporte Meridional de Ozônio na Estratosfera Inferior (METRO), que fazia 

parte da terceira Campanha Européia de Experimentação Estratosférica em 

Ozônio (THESEO, 2000). Ele foi utilizado para interpretar as observações de 

lâminas de ozônio no Observatório de Haute-Provence (OHP, 44 °N, 5,7 °L), 

França, observados por perfis do equipamento LIDAR de solo e de um lidar de 

ozônio aerotransportado (HAUCHECORNE et al., 2002; GODIN et al., 2002; 

BENCHERIF et al., 2006).  

O modelo MIMOSA é particularmente utilizado para descrever a 

estrutura filamentar através da advecção de vorticidade potencial (PV), uma 

vez que se pode supor que a relação PV (equação 3.4) e ozônio é elevada em 

uma superfície isentrópica. Como consequência, a localização dos filamentos 

de ozônio pode ser observada usando campos de PV como um traçador da 

dinâmica da estratosfera para diferentes níveis (HOSKINS et al., 1985; 

HOLTON et al., 1995). 

   













p
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Onde    a vorticidade relativa em superfícies isentrópicas,   é a 

vorticidade planetária,           é a vorticidade absoluta em superfícies 

isentrópicas e             é uma medida (Índice) da estabilidade da atmosfera. 

A simulação começou às 12 UTC do dia 01 de Maio de 2005 e terminou 

às 12 UTC de 30 de Novembro de 2014. Incluiu-se o período de spin-up (tempo 

necessário para que um modelo atinja um estado de equilíbrio estatístico) de ~ 

1 mês, numa grade ortogonal em projecção equidistante azimutal centrada no 

pólo Sul (os paralelos são representados como círculos concêntricos 

equidistantes).  

O modelo é executado em superfícies isentrópicas e abrange todo o 

Hemisfério Sul, estendendo-se entre as latitudes 10 °N e 90 °S para a 

resolução horizontal com o tamanho de uma célula de grade elementar de 37 X 

37 km (três pontos de grade / grau de latitude). Para tanto, os dados 

meteorológicos são recebidos a cada seis horas da análise do Centro Europeu 

de Previsão Meteorológica de Médio Prazo (ECMWF) em uma resolução de 

1.125° de latitude e de longitude, fornecida pela base de dados THESEO, 

criada no Instituto Norueguês para a Investigação Aérea (NILU). Os dados são 

primeiramente interpolados no espaçamento vertical da malha consistida de 25 

níveis verticais isentrópicos de 350 K a 950 K com uma resolução de 2 km na 

fina grade do modelo MIMOSA e após a extração dos campos PV 

(MARCHAND et al., 2003). A difusão numérica induzida pelos processos de 

regrid é minimizada por um esquema de interpolação de momentos de 

segunda ordem de PV (HAUCHECORNE et al., 2002). 

As deformações das barreiras subtropicais e polares são inferidas a 

partir da aplicação do código DYBAL (Dynamic Barriers Localization) que utiliza 

coordenada de área e formalismo de Nakamura (Nakamura, 1996). O código 

Dybal visa a localização de zonas de barreiras dinâmicas em campos de PV. O 

princípio é apontar em campos de PV, as regiões correspondentes ao máximo 

gradiente de PV ((∂PV/∂A)max) e, simultaneamente, ao mínimo de difusividade 

efetiva ((Le2)min), para a localização das barreiras dinâmicas. Juntamente com 

uma localização geográfica, DYBAL fornece uma indicação da força dessas 

barreiras, medida a partir da importância do máximo gradiente de PV 

secundário. 

 f

)( f

)/( dpd
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Este código permite enfatizar o desenvolvimento de filamentos polares e 

subtropicais com alta precisão de localização, apresentada em detalhe por 

PORTAFAIX et al., (2003). Para um campo de PV no tempo t. Primeiro o 

gradiente de PV e a difusibilidade são calculados com base na latitude 

equivalente nos campos de PV. Então, as zonas de Le2 (λ) mínimo e máximo 

∂PV / ∂λ são detectadas digitalmente. É aplicado um limiar de 1° de latitude 

equivalente em torno do máximo e do mínimo. Ao longo deste estudo, os 

campos de PV utilizados são da resolução de 1° x 1°. Além disso, o limiar 

escolhido deve ser superior a 0,5° de latitude equivalente. Quando ambos os 

critérios são validados (máximo ∂PV/∂λ e mínimo L2 (λ)), a área de latitude 

equivalente é tomada como uma barreira dinâmica (MOREL et al., 2005). 

O terceiro critério para identificar a ocorrência dos eventos de Influência 

do Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES é a verificação dos campos 

de PV obtidos pelo modelo MIMOSA entre os níveis estratosféricos de 350 e 

950 K de temperatura potencial para identificar a origem das massas de ar que 

causam tais reduções observadas na CTO. Essas análises verificaram se 

houve alguma variação nos campos absolutos de PV do modelo MIMOSA entre 

os dias de redução e respectivos dias anteriores e posteriores, fazendo um 

diagnóstico da dinâmica vertical e temporal da estratosfera.  

O aumento de PV absoluto que foi observado indica origem polar das 

massas de ar enquanto que diminuição indica que elas provêm da região 

equatorial (SEMANE et al., 2006; BENCHERIF et al., 2011). O código DYBAL é 

utilizado para verificar a localização exata das barreiras subtropicais e dos 

filamentos polares em relação à posição geográfica do Observatório Espacial 

do Sul. Verificando-se a origem polar das massas de ar que causam essas 

reduções de ozônio, o dia em questão é considerado como de ocorrência de 

eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES. 

 

3.3. RESULTADOS 

 

Eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES 

foram identificados entre os anos 2005 e 2014 usando-se os três critérios 

mencionados na metodologia, como reduções na CTO do espectrofotômetro 

Brewer #167 e do satélite OMI, bem como verificação da altura da lâmina de 
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redução nos perfis de ozônio do satélite AURA/MLS. Além disso, foi feita a 

análise vertical e temporal da dinâmica de estratosfera aplicando o código 

DYBAL em campos de PV do modelo MIMOSA para verificar a origem polar 

das massas de ar que causam estas reduções de ozônio.  

Na Figura 3.4 são apresentadas as quantidades de observações Brewer 

(a) e OMI (b) por ano (azul), apenas no período de agosto a novembro (verde) 

e dias de redução no conteúdo de ozônio abaixo do limite -1,5σ no período de 

agosto a novembro (marrom). São observadas grandes lacunas nas 

observações de Brewer entre meados de 2009 e final de 2011 e outras 

menores entre o final de 2007 e o início de 2008 e depois de 2012, causadas 

devido a problemas eletrônicos nos equipamentos, conforme descrito por Peres 

et al., 2016. 

 

Figura 3.4. Número de observação de Brewer (a) e satélite OMI (b) por ano (azul), observações 
no período agosto a novembro (verde) e dias de reduções no conteúdo de ozônio abaixo do 
limite -1,5σ no período de agosto a novembro (marrom) entre 2005 e 2014 sobre o 
Observatório Espacial do Sul - OES. 
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O total de observações Brewer no período de 2005 a 2014 é de 1574 

dias de observação com média de 157,4 dias por ano, enquanto que existem 

491 dias de observações no período de agosto a novembro entre 2005 e 2014 

com média dos 49,1 dias por ano e 110 dias de reduções no conteúdo de 

ozônio no período de agosto a novembro de 2005 a 2014 com média dos 11 

dias por ano.  Estas datas de redução no conteúdo de ozônio, no período entre 

agosto a novembro, servem como ponto de partida para analisar a ocorrência 

de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES 

entre 2005 e 2014. 

A fim de demonstrar a eficácia da metodologia empregada na 

identificação de Influência dos eventos do Buraco de Ozônio Antártico na 

estação do OES, o ano de 2012 é tomado como exemplo. Isso se deve ao fato 

de ter um grande número de observações Brewer em relação aos anos 

subsequentes (como pode ser observado na Figura 3.4) e por apresentar o 

evento mais significativo observado no período de 2005 a 2014, ocorrido em 14 

de outubro de 2012, estudado em maiores detalhes na próxima seção. 

A Figura 3.5 apresenta os valores da CTO do Brewer #167 (cinza) e do 

satélite OMI (marrom) entre agosto e novembro de 2012, destacando os 

valores abaixo do limite -1,5σ (linha preta estrelada) em azul (Brewer) e 

vermelho (satélite OMI), a fim de identificar os períodos de redução na CTO. 

Dias com redução nos valores da CTO abaixo do limite -1,5σ, como por 

exemplo, na vizinhança do dia 14 de outubro de 2012, foram selecionados para 

análise da dinâmica das massas de ar através dos perfis verticais de ozônio do 

satélite AURA/MLS e da aplicação do código DYBAL em campos de PV do 

modelo MIMOSA a fim de verificar a origem destas massas de ar. 

Em 2012, foram registradas 33 datas de redução na CTO abaixo do 

limite -1,5σ entre agosto e novembro. Devido à proximidade das datas foram 

selecionados nove possíveis eventos, indicados por 06 e 18 em agosto, 05, 14 

e 22 em setembro, 14 e 22 em outubro, bem como 10 e 23 em novembro. 

Entretanto, apenas o dia 23 de novembro não confirmou a ocorrência de 

evento de Influência do Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES nos 

campos de diagnóstico vertical e temporal de PV do modelo MIMOSA. A 

origem polar das massas de ar foi verificada na ocorrência dos oito eventos 
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restantes em 2012 sobre a região do Observatório Espacial do Sul, sendo esta 

análise de seleção de dias de redução de ozônio realizada para todos os outros 

anos no período 2005-2014.  

 

Figura 3.5: Media diária da CTO do espectrofotômetro Brewer #167 (cinza) e 
satélite OMI (marrom) entre agosto e novembro de 2012 com destaque para 
valores abaixo do limite -1,5σ (linha preta estrelada) em azul (Brewer) e 
vermelho (satélite OMI). 
 

 

 

A seguir, o estudo de caso do dia 14 de outubro de 2012 é apresentado 

para demonstrar o diagnóstico vertical e temporal de dinâmica estratosférica. O 

presente estudo foi realizado através dos perfis verticais de ozônio do satélite 

AURA/MLS e aplicação do código Dybal em campos de PV do modelo 

MIMOSA a fim de confirmar este evento de Influência do Buraco de Ozônio 

Antártico na estação do OES. 

 

3.3.1 Evento do dia 14 de outubro de 2012 

 

A ocorrência do evento de influência do Buraco de Ozônio Antártico na 

estação do OES em 14 de outubro de 2012 foi o mais significativo observado 
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no período entre 2005 e 2014. Este evento atingiu o valor da CTO pelo 

espectrofotômetro Brewer #167 de 252,6 UD (Figura 3.5), representando uma 

redução de 13,4% em relação à média climatológica do mês de outubro que é 

290,2 ± 8,79 UD, sendo este estudo de caso utilizado como exemplo da 

aplicação da metodologia para identificar os eventos.  

O perfil de ozônio do satélite AURA/MLS obtido em 14 de outubro de 

2012 e o perfil médio de ozônio do mês de outubro, em função da temperatura 

potencial sobre a região do OES, são apresentados na Figura 3.6 (a). O nível 

isentrópico onde ocorreu a redução observada no conteúdo de ozônio foi 

identificado através da notável diferença em relação aos valores médios para o 

mês de outubro na lâmina de altura entre 550 e 700 K de temperatura 

potencial, a qual extrapolou os limites de -1,5σ nestas alturas. 

 

 Figura 3.6: (a) Comparação do perfil de ozônio do satélite AURA/MLS para 14 
de outubro de 2012 (azul) e do perfil de médio de ozônio de outubro (preto). As 
linhas pontilhadas correspondem ao limite -1,5σ da climatologia de outubro. (b) 
Evolução temporal dos perfis verticais de diferenças percentuais entre o perfil 
médio mensal do ozônio e os perfis diários de ozônio entre os dias 10 e 16 de 
outubro de 2012. A linha preta pontilhada representa a diferença nula. 
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A Figura 3.6 (b) apresenta as anomalias por diferenças percentuais entre 

o perfil médio de ozônio para outubro e os perfis diários de ozônio entre 10 e 

16 de outubro de 2012. Observa-se que a partir do dia 10 os perfis de 

anomalias começaram a ter uma redução, atingindo valores menores que -20% 

em 14 de outubro, na altura de lâmina entre 550 e 700 K. Essa redução ainda 

pode ser observada, embora menos intensa nos dias subsequentes. Este 

resultado complementa estudos sobre eventos de laminação estratosféricas 

como o realizado por PORTAFAIX et al., (2003), que encontrou anomalias 

positivas em torno de 20% nos perfis de ozônio por ozônio sonda por balão 

sobre a Ilha de La Réunion, quando da passagem de uma lâmina estratosférica 

subtropical. Além disso, Orsolini e Grant (2000) usaram um modelo de 

transporte químico para estabelecer uma climatologia global da ocorrência de 

camadas de variação no ozônio em todas as estações do ano entre 20 e25 km 

de altitude. 

O código DYBAL aplicado nos campos de PV do modelo MIMOSA é 

utilizado para identificar o posicionamento do máximo gradiente de PV 

(∂PV/∂A) e simultaneo mínimo de difusividade efetiva (Le2) a fim de detectar a 

posição das barreiras dinâmicas subtropical e polar (NAKAMURA, 1996, 2001). 

O posicionamento das barreiras subtropicais (linha vermelha) e polar 

(linha preta), calculados pelo código de Dybal e a região do OES (marcado com 

um X preto) são apresentados através do diagnóstico vertical (Figuras 3.7) e 

temporal (Figura 3.8) de dinâmica estratosférica em campos de PV do modelo 

MIMOSA. Esta análise é realizada a fim de identificar a origem das massas de 

ar que chegam sobre a estação do OES nos dias selecionados de redução na 

CTO de Brewer e satélite OMI para os níveis isentrópicos onde observou-se a 

formação de lâminas de redução de ozônio nos perfis de ozônio do satélite 

AURA/MLS. A distribuição vertical das saídas DYBAL em campos de PV do 

modelo MIMOSA nas superfícies isentrópicas de 400 K, 450 K, 500 K, 525 K, 

675 K e 850 K para o evento de 14 de outubro de 2012 são apresentadas na 

Figura 3.7. O objetivo deta análise é verificar a estrutura vertical das massas de 

ar da estratosfera durante a ocorrência do evento. 

A superfície de 400 K mostra a barreira subtropical sobre a região do 

OES, entretanto este nível tem os valores climatológicos mais baixos de 

concentração de ozônio (observado na Figura 3.6 (a)).  
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Figura 3.7: Evolução vertical do campos de PV do modelo MIMOSA para as 
superfícies isentrópicas estratosféricas de 400, 450, 500, 525 675 e 850 K em 
14 de outubro de 2012. Posição de barreira (Subtropical em vermelho e polar 
em preto) é sobreposta nos mapas usando escala de cores com unidades de 
PV. X indica a localização geográfica do OES. 
 

 
 

Entre os níveis de 450 K e 525 K observa-se a atuação de massas de ar 

de origem polar devido à presença de um filamento polar de valor mais elevado 
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de PV, porém sem influência de barreiras dinâmicas. Nas superfícies de 675 K 

e 850 K observa-se claramente uma língua polar muito intensa de valor mais 

elevado de PV envolto na barreira polar sobre a região Sul do Brasil. Esses 

resultados dão indícios de uma intensa ejeção de massa de ar oriunda do 

Buraco de Ozônio Antártico com transporte isentrópico na estratosfera em 

direção à região da estação do OES. 

A partir da Figura 3.7 observa-se claramente acima da superfície de 500 

K, o posicionamento de uma língua polar de elevados valores PV sobre a 

região da estação do OES, sendo isso mais evidente no nível isentrópico de 

675 K. Neste nível observa-se também a maior anomalia negativa no perfil 

vertical de ozônio a partir do satélite AURA/MLS. Além disso, para este nível, 

foi realizada a análise temporal das saídas DYBAL em campos de PV do 

modelo MIMOSA desde seis dias antes até quatro dias após o dia da maior 

redução na CTO do Brewer. 

A partir da Figura 3.8 observa-se a atuação de uma intensa língua polar 

de valores mais elevados de PV envolta pela linha Dybal da barreira polar 

sobre a parte centro sul da Argentina em 08 de outubro. Esta língua polar se 

move para o norte e chega a região da estação do OES em 14 de outubro, 

movendo-se mais para o norte e perdendo a intensidade a partir de 16 de 

outubro sobre o oceano Atlântico causando as observadas reduções na CTO 

do Brewer e satelite OMI e nos perfil de ozônio do satélite AURA/MLS para 

este período.  

Estes resultados estão de acordo com os estudos sobre os efeitos da 

filamentação polar na estratosfera de latitudes médias causada pelo transporte 

entre o pólo e a zona de mistura de médias latitudes realizados por Mariotti et 

al., (1997) e Hauchecorne et al., (2002). Além disso, corroboram para confirmar 

as evidências de perturbação causada pelo Buraco de Ozônio Antártico sobre 

de 30 °S observada por Kirchhoff et al., (1996) e a filamentação polar sobre 

estações de latitudes médias (SHEPHERD, 2007). Esta análise mostra que a 

intensa língua polar de elevados valores de PV emoldurados pela linha Dybal 

da barreira dinâmica polar ejetou massas de ar do Buraco do Ozônio Antártico 

em direção a região Sul do Brasil, confirmando a ocorrência do evento sobre a 

estação do OES em 14 de Outubro de 2012. 
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Figura 3.8: Evolução temporal do campos de PV do modelo MIMOSA para a 
superfície isentrópica de 675 K em 08, 10, 12, 14, 16 e 18 de outubro de 2012. 
Posição de barreira (Subtropical em vermelho e polar em preto) é sobreposta 
nos mapas usando escala de cores com unidades de PV. X indica a localização 
geográfica do OES. 
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3.3.2 Estatística e Classificação dos Eventos de Influência do Buraco do 

Ozônio Antártico na Estação do OES entre 2005 e 2014 

 

Aplicando a mesma metodologia empregada no ano de 2012 para todos 

os outros anos entre 2005 e 2014, a seleção dos dias de reduções na CTO 

obtidas por espectrofotômetro Brewer e satélite OMI resultou em 110 dias de 

observadas reduções abaixo do limite -1,5σ na série de dados da estação do 

OES, com média anual de 11 dias de redução por ano. Entretanto, devido à 

proximidade das datas cujas reduções na CTO podem ter sido causadas pelo 

mesmo evento, foram separados 72 possíveis eventos, dos quais 58 foram 

confirmados pelo diagnóstico vertical e temporal de dinâmica da estratosfera 

realizado pela análise da altura da lâmina de redução nos perfis de ozônio do 

satélite AURA/MLS, transporte de massas de ar da região do Buraco de Ozônio 

Antártico em direção à estação do OES e posição das barreiras dinâmicas 

polares e subtropicais, por meio das saídas DYBAL em campos de PV do 

modelo MIMOSA. 

O resumo dos 58 casos confirmados está apresentado na Tabela 3.2, a 

qual sintetiza as datas de ocorrência dos eventos de Influência do Buraco de 

Ozônio Antártico sobre a estação do OES. Nesta tabela são apresentados os 

valores da CTO do Brewer e do satélite OMI, seu percentual de redução em 

relação à climatologia mensal, o nível isentrópico de redução do ozônio no 

perfil do satélite AURA/MLS e a percentagem desta redução. Além disso, 

também são apresentados os níveis e características do transporte polar em 

direção à região da estação do OES através da aplicação do código Dybal em 

campos de PV do modelo MIMOSA. Dessa forma, os filamentos polares 

(filamento do PV somente) ou as línguas polares (filamento do PV mais a linha 

Dybal da barreira Polar) em campos do PV são detectados para os níveis 

isentrópicos em todos os eventos ocorridos no período de 2005 a 2014.  

Menos de 20% (19,4%) dos eventos de redução do ozônio não foram 

confirmados como de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação 

do OES, assegurando a importância deste tipo de fenômeno quando da 

ocorrência de redução do ozônio na estação do OES no período de agosto a 

novembro de cada ano.  
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Tabela 3.2: Datas de ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES e respectivos 
valor da CTO do Brewer, seu percentual de redução em relação a climatologia mensal, o nível isentrópico de redução do ozônio no 
perfil do satélite AURA/MLS, a camada da maior redução e a percentagem desta redução, além do nível e característica do 
transporte polar observado em direção a região da estação do OES. (-) Indica que não houve observação por parte do referido 
instrumento.  
 

Data Brewer  
OMI 

AURA/MLS Modelo MIMOSA 

 
CTO 
(UD) 

Redução(%) 
CTO 
(UD) 

Redução(%) Nível (K) 

 Redução 
(%) 

Nível (K) Característica 
Dinâmica 

24/08/2005 270,8 -4,91 270,1 -5,16 550-650  -11 500 Filamento 

13/09/2005 278,2 -6,17 271,8 -8,32 550-600  -10 500 Filamento 

29/09/2005 280,5 -5,38 273,2 -7,88 750-800  -9 450 Filamento 

11/10/2005 273,9 -6,1 262,5 -10,03 550-700  -18 500 Filamento 

24/10/2005 278,4 -4,56 270,6 -7,24 700-750  -7 675-850 Filamento 

16/11/2005 271,8 -5,28 262 -8,69 600-800  -31 525-675-850 Lingua  

07/08/2006 258,7 -9,17 250,9 -11,91 400-550  -18 450-500-525-675 Filamento 

22/08/2006 269 -5,53 269 -5,55 650-850  -23 500-525-675-850 Filamento 

30/08/2006 278,3 -5,25 277,2 -7,2 700-900  -10 675- 850 Filamento 

11/09/2006 277,1 -6,56 272,8 -8,01 650-850  -12 675-850 Lingua 

19/09/2006 277,1 -6,54 265,2 -10,56 650-850  -14 675-850 Filamento 

07/10/2006 260,7 -10,65 254,3 -12,83 400-550  -22 675-850 Filamento 

12/10/2006 278,6 -4,52 276,4 -5,25 650-850  -17 675-850 Filamento 
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28/10/2006 272,2 -6,68 266,7 -8,59 650-750  -10 675-850 Filamento 

19/11/2006 267,4 -6,82 267,2 -6,88 600-900  -22 500-525-675-850 Filamento 

30/11/2006 265,4 -7,5 260,8 -9,11 400-500  -11 450- 500-525 Filamento 

13/09/2007 - - 274,7 -7,31 600-850  -9 600-675-850 Filamento 

08/10/2007 267,5 -8,29 267 -8,46 600-700  -15 500-525-675-850 Lingua 

13/10/2007 282 3,35 276,1 -5,36 850  -11 675-850 Filamento 

07/08/2008 265,5 -6,78 272,8 -4,23 400-600  -20 450-500-525 Filamento 

20/08/2008 255,8 -10,19 259,1 -9,01 400 550  -27 400-450 Filamento 

04/09/2008 261,7 -11,72 263 -11,29 400-550  -10 400-450-500-525- 675 Filamento 

27/09/2008 276,7 -6,67 - - 650-800  -11 675-850 Lingua 

11/10/2008 278,2 -4,65 278,2 -4,66 700-800  -11 675-850 Lingua 

26/10/2008 266,5 -8,64 266,7 -8,6 650-850  -13 675-850 Lingua 

01/11/2008 252,1 -12,14 253,8 -11,54 700-850  -18 675-850 Filamento 

03/09/2009 
- - 248,9 -14,59 

600-900  -36 400-450-500-600-675-
850 

Filamento 

29/09/2009 - - 270,2 -8,89 400-650  -23 400-450-500-675 Filamento 

16/11/2009 - - 262,6 -8,47 400-500  -22 675-850 Filamento 

23/11/2009 - - 264,2 -7,91 550-650  -12 675-850 Lingua 

28/11/2009 - - 262 -8,69 550-650  -12 850 Lingua 

08/08/2010 - - 269,4 -5,39 800-900  -13 675-850 Filamento 

23/08/2010 - - 271,1 -4,81 700-900  -16 600 Filamento 

04/09/2010 - - 275 -7,29 500-900  -9 500-600-675-850 Filamento 
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13/10/2010 
- - 274 -6,07 

400-900  -19 400-450-500-600-675-
850 

Filamento 

21/10/2010 - - 259,7 -10,96 450-650  -18 500-600-675 Filamento 

18/09/2011 - - 280,3 -5,46 650-900  -20 675 Filamento 

06/08/2012 267,4 -6,11 269,5 -3,52 700-950  -32 675-850 Filamento 

18/08/2012 266,6 -6,37 268,3 -5,58 400-500  -17 450-500-525-675 Filamento 

05/09/2012 281 -5,22 280,5 -5,41 400-450  -10 400-450-500-525 Filamento 

14/09/2012 267,7 -9,7 281,6 -5,04 650-850  -12 675-850 Filamento 

22/09/2012 277,4 -6,46 283,6 -4,35 500-550  -10 675-850 Filamento 

14/10/2012 252,6 -13,4 254,8 -12,66 550-700  -21 450-500-525-675-850 Lingua 

26/10/2012 274,1 -6,03 265,7 -8,91 450-500  -22 500-525-675 Filamento 

10/11/2012 268,3 -6,48 267,1 -6,93 700-850  -12 675-850 Filamento 

28/08/2013 - - 260,4 -8,7 650-850  -17 600 Filamento 

06/09/2013 
- - 274 -7,59 

450-550 650-
850 

 -9 450-500-675 Filamento 

19/09/2013 - - 271,7 -8,38 450-600  -19 400-450-675-850 Filmento 

04/10/2013 
- - 274 -6,08 

400-600 650-
750 

 -16 675-850 Filamento 

20/10/2013 - - 266,8 -8,53 450-650  -13 450-500-600-675-850 Lingua 

09/11/2013 251,9 -12,21 257,5 -10,14 650-850  -11 675-850 Filamento 

10/08/2014 - - 268,4 -5,76 550-750  -7 600 Lingua 

22/08/2014 
- - 255,32 -10,36 

400-550 650-
850 

 -10 600 Filamento 

09/09/2014 - - 275,7 -8,06 650-900  -9 600 Filamento 

01/10/2014 277,6 -4,84 279,9 -4,06 700-850  -6 600 Filamento 
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13/10/2014 - - 275,8 -5,56 550-700  -11 600 Lingua 

19/10/2014 272,9 -6,44 275,7 -5,5 400-500  -19 600 Filamento 

30/11/2014 258,4 -9,93 246,5 -12,11 400-500  -20 600 Filamento 
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Eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES 

ocorrem em média 5,8 ± 2,5 vezes por ano, com valor médio da CTO de Brewer de 

269,7 ± 8,6 UD e de OMI de 267,9 ± 8,5 UD, com respectivas reduções médias na 

CTO de 7,0 ± 2,9% e 7,6±3,1%. O nível isentrópico médio e a máxima redução 

média nos perfis de ozônio do satélite AURA/MLS ocorreram em 644,6 ± 158,5 K e 

15,3 ± 6,4% respectivamente. 

O mês de outubro é o mês quando ocorrem mais eventos, 18 no total 

(31,03%), seguido por setembro com 17 eventos (30,35%), agosto com 13 eventos 

(22,41%) e novembro com 10 eventos (17,24%). Apenas 20,68% dos eventos 

mostraram a característica atmosférica da língua polar enquanto que 79,31% dos 

casos apresentaram a característica atmosférica de filamento Polar. Do total de 

eventos 4,89% foram observados no nível isentrópico de 400 K, enquanto que 

10,48% em 450 K, 14,68% em 500 K, 18,88% em 600 K, 27,97% em 675 K e 

23,07% em 850 K a partir dos campos de PV do modelo MIMOSA.  

Esta análise enfatiza os níveis isentrópicos entre 500 e 850K como os níveis 

preferenciais de transporte estratosférico, em acordo com as observações de altura 

da camada de redução de ozônio a partir do satélite AURA/MLS quando da 

ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação 

do OES. 

A evolução temporal da distribuição por ano e por mês da ocorrência de 

eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES é 

apresentada na Figura 3.9, a qual mostra que os eventos foram observados desde 

2005 com 6 eventos identificados sendo 1 em agosto, 2 em setembro, 2 em outubro 

e 1 em novembro. Em 2006 ocorreu o maior número de eventos observados em um 

único ano nesta análise, 10 no total, sendo 3 em agosto, 2 em setembro, 3 em 

outubro e 2 em novembro, enquanto 2007 apontou a ocorrência de 3 evento, sendo 

1 em setembro e 2 em outubro. 2008 apresentou um total de 7 eventos, 2 em 

agosto, 2 em setembro, 2 em outubro e 1 em novembro, enquanto em 2009 

ocorreram 5 eventos sendo 2 em setembro e 3 em novembro. 

2010 também teve 5 eventos, sendo porém 2 em agosto, 1 em setembro e 2 

em outubro, enquanto que 2011 apresentou a menor quantidade de eventos nesta 

análise, 1 em setembro. Em 2012 foram observados 8 eventos (2 em agosto, 3 em 

setembro, 2 em outubro e 1 em novembro), enquanto que em 2013 (1 em agosto, 2 
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em setembro, 2 em outubro e 1 em novembro) foram observados 6 eventos e em 

2014 foram observados 7 eventos (2 em agosto, 1 em setembro, 3 em outubro e 1 

em novembro).  

A ocorrência dos eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a 

estação do OES foi separada em três categorias: Intensidade da redução da CTO do 

Brewer ou OMI, a altura da lâmina de redução no perfil do ozônio do satélite 

AURA/MLS e a característica atmosférica de filamentos ou língua polar observada 

no código Dybal aplicado nos campos de PV do modelo MIMOSA: 

 

Figura 3.9: Evolução temporal da ocorrência de eventos por mês e por ano de 
Influência do Buraco de Ozônio Antártico na estação do OES entre 2005 e 2014. 
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 Intensidade: 

Fraco: Redução > -6,5%; Médio: -6,5% ≥ Redução > -9,5%; Intenso: Redução ≤ -

9,5%. 

 Altura: 

Baixa Estratosfera (BE): Nível < 550K; Média Estratosfera (ME): 550K ≤ Nível 

< 750K, Alta Estratosfera (AE): Nível ≥ 750K. 

Destaca-se que um evento pode ser identificado em mais de uma categoria 

de altura, conforme observado nas bandas de reduções medidas dos perfis de 

ozônio do satélite AURA/MLS da Tabela 3.2, apresentado como percentagem de 

ocorrência na Figura 3.7. 

 Característica Dinâmica: Filamento Polar ou Lingua Polar. 

 

Os eventos foram separados por sua característica dinâmica de Filamento 

Polar ou Lingua Polar, a fim de se obter sua porcentagem de frequência de 

ocorrência por mês e intensidade (a, c) ou por mês e altura (b, d) apresentadas na 

Figura 3.10. 

Dos eventos de lingua polar (20,6% do total de casos), um foi observado em 

agosto (8,3% dos casos), dois em setembro (16,6 dos casos), seis em outubro (50% 

dos casos) e três em novembro (25% dos casos), com intensidade média (66,6% 

dos casos) e na média estratosfera (66,6% dos casos) na maioria dos casos. Já os 

eventos de característica dinâmica de filamento polar (79,3% dos casos) são 

distribuídos em 26,0% dos casos em agosto, 32,6% em setembro, 26,6% em 

outubro e 15,2% em novembro, com média intensidade (39,1% dos casos) e na 

média estratosfera (40,7% dos casos) também na maioria dos casos.  
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Figura 3.10: Frequência de ocorrência (%) dos eventos de Influência do Buraco de 
Ozônio Antártico na estação do OES por mês e por característica dinâmica de lingua 
polar (a e b) ou de filamento polar (c e d), por intensidade (a e c) e altura (b e d) 
entre 2005 e 2014. 

 

 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

O presente artigo apresenta a identificação da ocorrência dos eventos de 

Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES no período entre 

2005 e 2014 usando dados da CTO obtidos pelo Espectrofotômetro Brewer #167, 

perfis de ozônio do satélite AURA/MLS e a aplicação do código DYBAL em campos 

de PV do modelo MIMOSA a fim de verificar a frequência temporal, vertical e a 

intensidade de ocorrência deste tipo de fenômeno.  
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A CTO obtida pelo espectrofotômetro Brewer #167 e pelo satélite OMI na 

região da estação do OES foram comparadas entre 2005 e 2014, observando-se 

uma boa correlação entre os conjuntos de dados (R
2
 = 0,93), credenciando a CTO 

de ambos os instrumentos como o primeiro critério para identificar a ocorrência dos 

eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES. No 

total, foram observados 110 dias de redução de ozônio abaixo do limite -1,5σ no 

período de agosto a novembro com média dos 11 dias por ano. Entretanto, devido 

à proximidade das datas foram selecionados 72 eventos possíveis para a análise 

de origem de massa de ar entre 2005 a 2014.  

O evento de 14 de outubro de 2012 foi tomado como exemplo para 

demonstrar a eficácia da metodologia aplicada na identificação dos eventos. Este 

foi o mais significativo evento no período 2005-2014 já que apresentou o valor 

mínimo de 252,6 UD para a CTO do Brewer, representando uma redução de 13,4% 

em relação à média do mês de outubro que é de 290,2 ± 8,79 UD. O perfil de 

ozônio do satélite AURA/MLS obtido em 14 de outubro de 2012 para a região do 

OES apresentou uma notável lâmina de redução de ozônio (-20%) a partir do perfil 

médio de ozônio do mês de outubro entre 550 e 700 K de temperatura potencial. 

Além disso, o diagnóstico vertical e temporal de dinâmica da estratosfera fornecido 

pela aplicação do código DYBAL em campos de PV a partir do modelo MIMOSA 

mostrou a passagem de intensa lingua polar de elevados valores de PV nas 

superfícies isentrópicas de 670 K E 850 K sobre a região da estação do OES. 

 Aplicando a mesma metodologia empregada nos demais possíveis eventos, 

80,5% das reduções na CTO foram confirmados pelo diagnóstico vertical e 

temporal de dinâmica da estratosfera como de ocorrência de eventos de Influência 

do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES. Os 58 eventos 

confirmados ocorreram em média 5,8 ± 3,5 vezes por ano, com valor médio da 

CTO de Brewer de 269,1 ± 8,3 UD e de satélite OMI de 267,9 ± 8,5 UD, com -

7,0±2,9% e 7,6±3,1% de redução média da CTO respectivamente. O nível 

isentrópico médio para a máxima redução nos perfis de ozônio do satélite 

AURA/MLS é de 644,6 ± 158,5 K com redução média de 15,3 ± 6,4%. Estes 

eventos foram observados a partir do código Dybal aplicado em campos de PV do 

modelo MIMOSA em sua maioria entre os níveis isentrópicos entre 500 e 850K, 

sendo estes níveis preferenciais de transporte estratosférico quando da ocorrência 
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deste tipo de fenômeno.  

A distribuição de eventos por ano e por mês aponta a ocorrência de 10 

eventos em 2006 e de apenas um evento em 2011 (maior e menor número de 

eventos observados em um unico ano respectivamente), além de apontar o mês de 

outubro como o mês de maior ocorrência (18 eventos) e o mês de novembro como 

de menor ocorrência (10 eventos). 

A ocorrência dos eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre 

a estação do OES foi separada em 3 categorias: A intensidade da redução da CTO 

do Brewer ou satélite OMI, a altura da camada de redução no perfil do ozônio do 

satélite AURA/MLS e a característica dinâmica de filamento polar ou lingua polar 

através da aplicação do código Dybal nos campos de PV do modelo MIMOSA. Os 

eventos de característica dinâmica de lingua polar (20,6%) ocorreram com mais 

frequência no mês de outubro (6 eventos)  com intensidade média (66,6% dos 

casos) e na média estratosfera (66,6% dos casos) na maioria dos casos, enquanto 

que os eventos de característica dinâmica de filamento polar (79,3%) ocorreram 

com mais frequência no mês de setembro (15 eventos),  com media intensidade 

(39,1% dos casos) e na média estratosfera (40,7% dos casos) também na maioria 

dos casos. 
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4 DISCUSSÃO 
 

Visando entender o comportamento da variabilidade da coluna total de ozônio 

monitorada na região do Observatório Espacial do Sul (OES) e identificar a 

ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do 

Brasil, o monitoramento de longo prazo da coluna total de ozônio a partir de 

observações por espectrofotômetros Brewer no Observatório Espacial do Sul desde 

1992 destaca-se como importante ferramenta no desenvolvimento ciêntífico obtido 

pelos estudos demonstrados ao longo da presente Tese de Doutorado.  

Uma detalhada comparação com medidas de satélite TOMS e OMI foi 

efetuada, com determinação dos modos de variabilidade anual e interanual deste 

multidecadal conjunto de dados, através da aplicação de técnicas estatísticas e 

transformada de ondeletas. Além disto, uma acurada identificação da ocorrência dos 

eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do OES foi 

desenolvida com o auxilio de perfis verticais de satélite AURA/MLS e modelo 

MIMOSA de advecção de PV na estratosfera. 

Foi revelado um alto grau de proporcionalidade entre as medidas obtidas por 

espectrofotômetros Brewer e satélites TOMS e OMI, com altos valores de R2, além 

de ambos os instrumentos Brewer e de satélite apresentarem comportamento 

climatológico semelhante, com claro ciclo sazonal de ozônio evidenciado, tendo o 

seu mínimo em abril e máximo em setembro. Estas observações são condizentes 

com as relatadas em outras regiões de médias latitudes, como sobre a Espanha 

(ANTÓN et al., 2009; 2010 (a) e 2010 (b)), Roma, na Itália (IALONGO et al., 2008) e 

outras estações de monitoramento de ozônio ao redor do planeta (HENDRICK et al., 

2011; KECKHUT et al., 2010), como os realizados por Antón et al. (2011), em 

Portugal, Zou et al. (2000) sobre o Tibete, e Brinksma et al. (2002) sobre Lauder na 

Nova Zelândia. 

A modulação QBO foi apontada como o principal modo de variabilidade 

interanual da CTO sobre o OES, por possuir fortes picos de intensidades no 

espectro de potência de ondeletas para este tipo de modulação.  Estes resultados 

complementam estudos em escala regional por estarem de acordo com os obtidos 

por Rigozo et al. (2012) para uma série diária local reconstruída de ozônio sobre o 

Sul do Brasil. Em escala global, como em trabalhos focados em outras regiões de 

latitudes médias, como os observados a partir de dados do satélite SAGE II por 
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decomposição de valor singular (RANDEL e WU, 1996; FIOLETOV et al., 2006), 

dados de TOMS por Yang e Tung (1994), perfis de ozônio por satélite AURA/MLS 

por análise de ondeletas (FADNAVIS e BEIG, 2008) e estudos numéricos em 

modelos de circulação geral (CHIPPERFIELD et al., 1994). 

A variabilidade na anomalia mensal da CTO sobre o OES está em quase anti-

fase com a modulação QBO, sendo estes resultados em conformidade com os 

encontrados em outras regiões de médias latitudes, como observado em dados 

globais por satélite (RANDEL e WU, 1996; YANG e TUNG, 1994; BALDWIN, 2001) 

ou em estações individuais, como nas montanhas do Tibete (ZOU et al., 2000) e 

sobre Lauder na Nova Zelândia (BRINKSMA et al., 2002). 

A localização geográfica do OES está próxima das barreiras dinâmicas 

observadas na estratosfera e, portanto, espera-se que a variabilidade do TOC seja 

alta devido a processos dinâmicos, como trocas estratosfera-troposfera e trocas 

meridionais entre o reservatório tropical estratosférico ou o Buraco de Ozônio 

Antártico em direção a 30°S (BARAY et al., 1999; PORTAFAIX et al., 2003; 

KIRCHHOFF et al., 1996). O transporte meridional de ozônio estratosférico é um 

fator essencial na concentração do ozônio em determinadas regiões do planeta 

(GETTELMAN, 2011; BRACCI, 2012). 

A presente Tese de Doutorado aborda também os aspectos relacionados à 

identificação dos eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico na estação do 

OES, entre os anos 2005 e 2014, usando três critérios mencionados na metodologia 

do capítulo 3, como seleção de dias de reduções na CTO do Espectrofotômetro 

Brewer #167 e satélite OMI, além de reduções nos perfis de ozônio do satélite 

AURA/MLS. Além disso, realizou-se uma análise vertical e temporal da dinâmica de 

estratosfera, aplicando o código DYBAL em campos de PV do modelo MIMOSA para 

verificar a origem Polar das massas de ar que causam estas reduções de ozônio. O 

código DYBAL, aplicado nos campos de PV do modelo MIMOSA, é utilizado para 

identificar o posicionamento do máximo gradiente de PV (∂PV/∂A) e simultâneo 

mínimo de difusividade efetiva (Le2), a fim de detectar a posição das barreiras 

dinâmicas Subtropical e Polar (NAKAMURA, 1996, 2001).  

58 eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico foram observados 

sobre a estação do OES entre os meses de agosto e novembro para o período de 

2005 a 2014. Estes eventos tiveram redução na CTO abaixo do limite -1,5σ de suas 
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respectivas médias climatologicas mensais, com observada lamina de redução nos 

perfis de ozônio do satélite AURA/MLS. Além disso, estes eventos tiveram 

comprovada origem polar das massas de ar que atingiram o Sul do Brasil ao se 

verificar Filamentos ou Linguas Polares nas saídas código DYBAL em campos de 

PV do modelo MIMOSA quando de suas ocorrências.   

Estes eventos foram classificados por intensidade de redução na CTO por 

Brewer e OMI, altura da lamina de redução de ozônio nos perfis de ozônio do 

satélite AURA/MLS e característica dinâmica do transporte ocorrido na estratosfera 

(Filamento ou Lingua Polar). Esta análise caracteriza sua frequência de ocorrência 

dentro destas classes auxilia no entendimento temporal e vertical de sua ocorrência. 

Estes resultados estão de acordo com os estudos focados nos efeitos da 

filamentação polar na estratosfera de latitudes médias, causada pelo transporte 

entre a região Polar e a zona de mistura de médias latitudes (MARIOTTI et al., 1997, 

HAUCHECORNE et al., 2002) e corroboram para confirmar as evidências de 

perturbação do Buraco de Ozônio Antártio sobre de 30 °S observada por Kirchhoff et 

al. (1996) e a filamentação polar sobre estações de latitudes médias (SHEPHERD, 

2007). Estes estudos vêm motivando a utilização de conjuntos de dados 

atmosféricos, tanto da troposfera (PERES et al., 2014) como da estratosfera, no 

intuito de descrever a dinâmica da atmosfera nestas diferentes camadas, bem como 

técnicas computacionais, como a de Computação Pervasiva, a fim de detectar 

eficazmente a ocorrência deste tipo de fenômeno (STEFFENEL et al., 2016). Estas 

iniciativas estão sendo desenvolvidas no sentido de ajudar a realizar alertas às 

populações locais quando da ocorrência destes eventos, uma vez que podem 

causar aumentos de radiação ultravioleta incidente na superfície de 1,2% em média 

a cada 1% de redução de ozônio sobre o Sul do Brasil (GUARNERI et al., 2004), 

afetando sistemas aquáticos e terrestres e ajudando a explicar o declínio de 

espécies de anfíbios associados com malformações genéticas causadas pelos 

aumento dos níveis de radiação ultravioleta recebidos (SCHUCH et al., 2015). 
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5 CONCLUSÃO  
 
 

Na presente Tese de Doutorado foram analisados os resultados obtidos a 

partir do monitoramento da CTO realizado no Observatório Espacial do Sul (29,26°S, 

53,48°O e 488 m de altitude), Brasil, por quase contínuos 23 anos (1992-2014) de 

dados obtidos por três sucessivos espectrofotômetros Brewer (# 081, # 056 e # 167).  

Na primeira etapa da tese, estas medidas de Brewer foram comparadas com 

observações diárias e médias mensais dos satélites TOMS e OMI, obtendo elevada 

concordância, com R2 0,88 e 0,93, respectivamente e RMSE menor que 3%. O 

parâmetro MBE indicou superestimação do satélite TOMS em relação ao 

instrumento Brewer e o satélite OMI indicou subestimação em relação ao 

instrumento Brewer, em análises diárias. Períodos próximos à troca de 

equipamentos apresentaram picos de diferenças percentuais, destacados na análise 

de diferenças mensais, como no início de operação do instrumento Earth Prob ou no 

fim de operação do espectrofotômetro Brewer #081. Estes resultados confirmam a 

eficácia das medidas de longo prazo de Espectrofotômetros Brewer no Observatório 

Espacial do Sul, uma vez que não existem maiores discrepâncias entre os conjuntos 

de dados, mantendo as diferenças dentro do intervalo de ± 5% 

A compreensão da variabilidade sazonal e inter-anual do ozônio sobre o Sul 

do Brasil foi obtida, ao se determinar que a variabilidade sazonal da CTO é 

dominada pelo ciclo anual, através da climatologia mensal, com um mínimo de 260 

UD na primavera (abril) e um máximo de 295 UD no outono (setembro) e uma 

amplitude de 35 UD. Além disso, determinou-se que a Oscilação Quase Bienal é o 

principal modo de variabilidade interanual deste conjunto de dados, através de 

análise de ondeletas aplicada na série temporal de anomalia da CTO sobre o OES. 

A associação da variabilidade da anomalia mensal da CTO por Brewer e satélite 

com o vento zonal equatorial (índice QBO) foi verificada e observou-se estas estão 

em quase antifase com a modulação QBO e têm amplitude média de 6 UD.  

A segunda fase da Tese apresentou a identificação da ocorrência de 58 

eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre a estação do 

Observatório Espacial do Sul, no período entre 2005 e 2014. Foram utilizados dados 

da CTO obtidos pelo Espectrofotômetro Brewer #167 e satélite OMI, perfis de ozônio 

do satélite AURA/MLS e a aplicação do código DYBAL em campos de PV do modelo 
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MIMOSA, a fim de caracterizar a frequência de ocorrência temporal e vertical deste 

tipo de fenômeno, classificando-os por intensidade, altura da lamina e característica 

dinâmica do transporte das massas de ar pobre em ozônio, provenientes da região 

do Buraco de Ozônio Antártico que atingem o Sul do Brasil quando da ocorrência 

deste tipo de fenômeno. 

A média diária da CTO obtida pelo Espectrofotômetro Brewer #167 e pelo 

satélite OMI na região da estação do OES foram comparadas entre 2005 e 2014, 

com R2 = 0,93. Isso credenciou a CTO de Brewer e do satélite OMI como o primeiro 

critério na identificação deste tipo de fenômeno, onde os valores abaixo do limite -

1,5σ entre agosto e novembro foram selecionados para a análise de origem das 

referidas massas de ar. 

Dos 110 dias de redução de ozônio abaixo do limite -1,5σ observados, foram 

selecionados 72 possíveis eventos devido a proximidade de datas, dos quais 58 

(80,5% dos casos) foram confirmados pelo diagnóstico vertical e temporal de 

dinâmica da estratosfera como de ocorrência de eventos de Influência do Buraco 

de Ozônio Antártico sobre a estação do OES. O mês de outubro foi apontado como 

o mês de maior ocorrência (18 eventos) e o mês de novembro o de menor 

ocorrência (10 eventos). Além disso, ano de 2006 apresentou o maior número de 

eventos observados em um único ano (10 eventos), enquanto que em 2011 

observou-se apenas um. 

Estes eventos ocorreram em média 5,8 ± 3,51 vezes por ano, com valor 

médio da CTO de Brewer de 269,1 ± 8,3 UD e de satélite OMI de 267,9±8,5 UD, 

com -7,0±2,9% e 7,6±3,1% de respectivas reduções médias da CTO. Além disso, 

observou-se que o nível isentrópico médio para a máxima redução é de 

644,6±158,5 K com redução média de 15,3±6,4%. Os níveis isentrópicos entre 500 

e 850K foram considerados os níveis preferenciais deste tipo de transporte 

estratosférico ao serem analisadas as saídas do código Dybal aplicado em campos 

de PV do modelo MIMOSA. 

Os eventos enquadrados na categoria de característica dinâmica de Lingua 

Polar ocorreram em 20,6% dos casos, com mais frequência no mês de outubro 

(seis eventos), com intensidade média (66,6% dos casos) e na média estratosfera 

(66,6% dos casos). Enquanto isso, os eventos enquadrados na categoria de 

característica dinâmica de Filamento Polar (79,3%) ocorreram com mais frequência 
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no mês de setembro (15 eventos), com media intensidade (39,1% dos casos) e na 

média estratosfera (40,7% dos casos), concluindo a caracterização sua frequência 

de ocorrência. 
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APÊNDICE A - Imagens de Confirmação dos Eventos de Influência 

do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil entre 2005 e 

2014 

 

Na presente seção, são apresentadas, da Figura A.1 até a Figura A.121, as imagens 

utlizadas na análise de cada um dos eventos de Influência do Buraco de Ozônio 

Antártico sobre o Sul do Brasil entre 2005 e 2014 apresentados na Tabela 3.2, com 

exceção do evento usado como exemplo do dia 14 de outubro de 2012, apresentado 

no corpo da presente Tese de Doutorado. 

A análise inicia com a partir da série de dados da CTO de espectrofotômetro Brewer 

e satélite OMI entre agostos e novembro de cada ano. Em seguida cada evento do 

respectivo ano é apresentado por duas imagens. A primeira é a análise do perfil 

vertical de ozônio do satélite AURA/MLS e a segunda é a análise de  dinâmica da 

estratosfera a partir dos campos de PV do modelo MIMOSA que confirmam a 

ocorrência de cada evento. 

 

2005 

 
Figura A1: Mesma que a figura 3.5 porém para o ano de 2005. 
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Evento em 24/08/2008 
 

 
 Figura A 2: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 24/08/2005. 

 

  
Figura A 3: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 24/08/2005. 
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Evento em 13/09/2005 

 

 Figura A 4: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 13/09/2005. 

 
Figura A 5: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 13/09/2005. 
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Evento em 29/09/2005 

 
Figura A 6: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 29/09/2005. 

 

Figura A 7: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 29/09/2005. 
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Evento em 11/10/2005 

 

Figura A 8: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 11/10/2005. 

 

Figura A 9: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 11/10/2005. 
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Evento em 24/10/2005 

 

Figura A 10: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 24/10/2005. 

 

Figura A 11: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 24/10/2005. 
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Evento em 16/11/2005 

 

Figura A 12: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 16/11/2005. 

 

Figura A 13: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 16/11/2005. 
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2006 

 

Figura A 14: Mesma que a figura 3.5, porém para o ano de 2006. 
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Evento em 07/08/2006 

 

Figura A 15: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 07/08/2006. 

 

Figura A 16: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 07/08/2006. 
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Evento em 22/08/2006 

 

Figura A 17: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 22/08/2006. 

 

Figura A 18: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 22/08/2006. 
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Evento em 30/08/2006 

 

Figura A 19: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 30/08/2006. 

 

Figura A 20: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 30/08/2006. 
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Eventos em 11/09/2006 e 19/09/2006 

 

Figura A 21: Mesmo que a Figura 3.6, porém para os eventos em 11/09/2006 e 19/09/2006. 

 

Figura A 22: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 11/09/2006. 
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Figura A 23: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 19/09/2006. 
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Evento em 07/10/2006 

 

Figura A 24: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 07/10/2006.

 

Figura A 25: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 07/10/2006. 
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Evento em 12/10/2006 

 

Figura A 26: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 12/10/2006. 

 

Figura A 27: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 12/10/2006. 
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Evento em 28/10/2006 

 

Figura A 28: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 28/10/2006. 

 

Figura A 29: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 28/10/2006. 
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Evento em 19/11/2006 

 

Figura A 30: Mesmo que a Figura 3.6, porém para os eventos em 19/11/2006. 

 

Figura A 31: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 19/11/2006. 
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Evento em 30/11/2006 

 

Figura A 32: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 30/11/2006.

 

Figura A 33: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 30/11/2006. 
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2007 

 

 

Figura A 34: Mesma que a figura 3.5, porém para o ano de 2007. 
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Evento em 13/09/2007 

 

Figura A 35: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 13/09/2007. 

 

Figura A 36: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 13/09/2007. 
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Evento em 08/10/2007 

 

Figura A 37: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 08/10/2007. 

 

Figura A 38: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 08/10/2007. 
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Evento em 13/10/2007 

 

Figura A 39: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 13/10/2007.

 

Figura A 40: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 13/10/2007. 
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2008 

 

Figura A 41: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2008. 
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Evento em 07/08/2008 

 

Figura A 42: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 07/08/2008. 

 

Figura A 43: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 07/08/2008. 
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Evento em 20/08/2008 

 

Figura A 44: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 20/08/2008. 

 

Figura A 45: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 20/08/2008. 
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Evento em 04/09/2008 

 

Figura A 46: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 04/09/2008. 

 

Figura A 47: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 04/09/2008. 
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Evento em 27/09/2008 

 

Figura A 48: Mesmo que a Figura 3.6, porém para os eventos em 27/09/2008. 

 

Figura A 49: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 27/09/2008. 
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Evento em 11/10/2008 

 

Figura A 50: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 11/10/2008. 

 

Figura A 51: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 11/10/2008. 

  



207 

 

Evento em 26/10/2008 

 

Figura A 52: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 26/10/2008. 

 

Figura A 53: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 26/10/2008. 
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Evento em 08/11/2008 

 

Figura A 54: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 08/11/2008. 

 

Figura A 55: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 08/11/2008. 
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2009 

 

Figura A 56: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2009. 

. 
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Evento em 03/09/2009 

 

Figura A 57: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 03/09/2009. 

 

Figura A 58: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 03/09/2009. 
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Evento em 29/09/2009 

 

Figura A 59: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 29/09/2009. 

 

Figura A 60: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 29/09/2009. 
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Evento em 16/11/2009 

 

Figura A 61: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 16/11/2009.

 

Figura A 62: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 16/11/2009. 
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Eventos em 23/11/2009 e 28/11/2009 

 
Figura A 63: Mesmo que a Figura 3.6, porém para os eventos em 23/11/2009 e 28/11/2009. 

 

Figura A 64: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 23/11/2009. 
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Figura A 65: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 28/11/2009. 
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2010 

 

Figura A 66: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2010. 
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Evento em 08/08/2010 

 

Figura A 67: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 08/08/2010. 

 

Figura A 68: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 08/08/2010. 
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Evento em 23/08/2010 

 

Figura A 69: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 23/08/2010.

 

Figura A 70: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 23/08/2010. 
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Evento em 04/09/2010 

 

Figura A 71: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 04/09/2010. 

 

Figura A 72: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 23/08/2010. 
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Evento em 13/10/2010 

 

Figura A 73: Mesmo que a Figura 3.6, porém para os eventos em 13/10/2010. 

 

Figura A 74: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 13/10/2010. 

  



220 

 

Evento em 21/10/2010 

 

Figura A 75: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 21/10/2010. 

 

Figura A 76: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 21/10/2010. 
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2011 

 

Figura A 77: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



222 

 

Evento em 18/09/2011 

 

Anexo 78: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 18/09/2011. 

 

Figura A 79: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 18/09/2011. 
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2012 

 

Figura A 80: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2012. 
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Evento em 06/08/2012 

 

Figura A 81: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 06/08/2012. 

 

Figura A 82: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 06/08/2012. 
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Evento em 18/08/2012 

 

Figura A 83: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 18/08/2012. 

 

Figura A 84: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 18/08/2012. 
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Evento em 05/09/2012 

 

Figura A 85: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 05/09/2012. 

 

Figura A 86: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 05/09/2012. 
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Evento em 14/09/2012 

 

Figura A 87: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 14/09/2012. 

 

Figura A 88: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 14/09/2012. 
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Evento em 22/09/2012 

 

Figura A 89: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 22/09/2012. 

 

Figura A 90: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 22/09/2012. 
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Evento em 14/10/2012 

 

Figura A 91: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 14/10/2012. 

 

Figura A 92: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 14/10/2012. 
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Evento em 26/10/2012 

 

Figura A 93: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 26/10/2012. 

 

Figura A 94: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 26/10/2012. 
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Evento em 10/11/2012 

 

Figura A 95: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 10/11/2012. 

 

Figura A 96: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 10/11/2012. 

  



232 

 

2013 

 

Figura A 97: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2013. 
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Evento em 28/08/2013 

 

Figura A 98: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 28/08/2013. 

 

Figura A 99: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 28/08/2013. 
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Evento em 06/09/2013 

 

Figura A 100: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 06/09/2013. 

 

Figura A 101: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 06/09/2013. 
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Evento em 19/09/2013 

 

Figura A 102: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 19/09/2013. 

 

Figura A 103: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 19/09/2013. 
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Evento em 04/10/2013 

 

Figura A 104: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 04/10/2013. 

 

Figura A 105: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 04/10/2013. 
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Evento em 20/10/2013 

 

Figura A 106: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 20/10/2013. 

 

Figura A 107: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 20/10/2013. 
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Evento em 09/11/2013 

 

Figura A 108: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 09/11/2013. 

 

Figura A 109: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 09/11/2013. 
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2014 

 

Figura A 110: Mesma que a Figura 3.5, porém para o ano de 2014. 
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Evento em 12/08/2014 

 

Figura A 111: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 12/08/2014. 

 

Figura A 112: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 12/08/2014. 
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Evento em 20/08/2014 

 

Figura A 113: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 20/08/2014. 

 

Figura A 114: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 20/08/2014. 
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Evento em 09/09/2014 

 

Figura A 115: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 09/09/2014. 

 

Figura A 116: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 09/09/2014. 
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Evento em 01/10/2014 

 

Figura A 117: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 01/10/2014. 

 

Figura A 118: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 01/10/2014. 
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Eventos em 13/10/2014 e 19/10/2014 

 

Figura A 119: Mesmo que a Figura 3.6, porém para os eventos em 13/10/2014 e 19/10/2014. 

 

Figura A 120: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 13/10/2014. 
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Figura A 121: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 19/10/2014. 
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Evento em 30/11/204 

 

Figura A 122: Mesmo que a Figura 3.6, porém para o evento em 30/11/2014. 

 

Figura A 123: Mesmo que a Figura 3.8, porém para o evento em 30/11/2014. 
 


