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Introdução

A compreensão das características da turbulência na Camada Limite Superficial é de
fundamental importância, quando se almeja melhor entender, por exemplo, a dispersão de
poluentes em regiões urbanas. Rio Grande é uma cidade portuária em constante crescimento
industrial. O entendimento do comportamento da turbulência atmosférica nesta região é de
fundamental importância, com aplicações em áreas teóricas e ambientais.

Pretende-se neste trabalho estudar o comportamento da turbulência dentro da Camada
Limite Atmosférica na região sul do Rio Grande do Sul.

Metodologia

Foram analisadas dois arquivos de dados, selecionados a partir dos dados coletados
no período de 8 de setembro a 11 de novembro de 2006, numa torre localizada a 20 km de Rio
Grande, a 32o 05’S e 52o 25’W. A poucas centenas de metros da torre situa-se o canal de São
Gonçalo, a sudoeste encontra-se a Lagoa Mirim e a nordeste a Lagoa dos Patos. Foram
medidos dados de velocidade do vento zonal (u), meridional (v) e vertical (w) e dados de
temperatura através de um anemômetro sônico triaxial instalado a uma altura de 8m do solo,
com uma freqüência de 20Hz.

Os parâmetros característicos e as propriedades espectrais da turbulência atmosférica
na camada limite superficial foram determinados em termos da teoria de similaridade de Monin-
Obukhov, que assume um escoamento horizontalmente homogêneo e quase-estacionario e
fluxos turbulentos de calor e momentum constantes, para um caso em condições instáveis e
um caso em condições estáveis. Parâmetros como, fluxo de calor sensível, fluxo de
momentum, velocidade de atrito, comprimento de Monin-Obukhov e altura da camada limite
foram calculados.

A Transformada de Fourier foi aplicada aos dados de velocidade vertical do vento
obtendo-se os espectros turbulentos. Após os espectros foram normalizados pela velocidade
de atrito e pela taxa de dissipação.

Todos os cálculos foram realizados através de programas elaborados na ferramenta
computacional MatLab, sendo que o programa que fornece as densidades espectrais
suavizadas é baseado na subrotina fornecida pelo Dr. Osvaldo Moraes.

Resultados e Discussão

Os valores da velocidade de atrito e do comprimento de Monin-Obukhov, necessários
para normalização do espectro, bem como os valores para a altura da camada limite são
apresentados na tabela abaixo.

Tabela 1 – Parâmetros turbulentos
Fluxo de calor

sensível
(W/m2)

Fluxo de
momentum
(kg/m.s2)

Velocidade
de atrito

(m/s)

Comprimento de
Monin-

Obukhov(m)

Altura da
camada limite

(m)
Condições
Instáveis 261.3517 -0.1781 0.5164 -3.7199 1139,6

Condições
Estáveis -5.2 -0.0063 0.0886 0.6477 683,76

A altura da camada limite foi estimada a partir do máximo das curvas espectrais.  Os
valores obtidos encontram-se dentro do esperado para a série de dados analisada.

Os espectros foram normalizados satisfatoriamente, de acordo com a teoria de
similaridade de Monin-Obukhov. Pode-se observar no espectro turbulento para condições
instáveis o efeito de aliasing e a lei de -5/3 para a região do subintervalo inercial (Stull, 1988).
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Figura 1 - Gráfico do Espectro fSw(f) em função da freqüência, para a série temporal do dia 02 de
novembro das a) 2h (condições estáveis) e b) 14h (condições instáveis)

Conclusão

A metodologia proposta mostrou-se eficiente para a análise das medidas de
turbulência dos arquivos de dados selecionados a partir do experimento. A seguir, pretende-
se ampliar a analise para as demais séries de dados obtidas no experimento.
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