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RESUMO 

Neste trabalho, um modelo numérico de mesoescala não-hidrostático (TVM-NH) é utilizado para 

investigar o efeito da topografia e da ocupação do solo no campo do vento horizontal na camada 

limite planetária (CLP) convectiva na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). As simulações 

foram realizadas para o verão, representado pelo dia 15 de janeiro, com topografia plana e realística, 

usando a ocupação do solo homogênea e heterogênea e vento de norte com intensidade inicial igual a 

5 m s-1. Os resultados mostram a distribuição espacial dos fluxos verticais turbulentos de calor 

sensível e latente são independentes da topografia. O campo do vento horizontal na superfície 

responde basicamente aos efeitos térmicos associados à topografia da RMSP. 

ABSTRACT 

In this work, a mesoscale, non-hydrostatic model (TVM-NH) is used to investigate the effect of 

topography and land-use on horizontal wind flow at the Metropolitan Region of São Paulo (MRSP). 

The simulation were carried out for January 15th day, representing the summer conditions in MRSP, 

with realistic and idealized topography, idealized homogenous and heterogeneous land-use and a 

wind field initially from North and intensity of 5 m s-1. The results indicate that the vertical turbulent 

fluxes of sensible and latent heat are independent of the topography of the MRSP. The wind field at 

the surface responds basically to the thermal effects associated to the topography da MRSP. 

Palavras-chave: Topografia; Campo horizontal do vento; Vento anabático; São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

As circulações atmosféricas de mesoescala que estão associadas com a influência térmica da 

ocupação do solo, são denominadas Brisa Terra-Terra. Em geral ocorrem em conjunto com as 

variações espaciais dos ciclos diurnos de calor sensível e estão fortemente relacionadas com as 

modificações da camada limite planetária observadas em regiões com ocupação do solo complexas 

(Lee e Kimura, 2001). 
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Existem evidências observacionais que indicam que os ventos na RMSP são afetados por 

efeitos associados à ocupação do solo (Oliveira et al., 2003; Karam et al., 2003). Quando a 

intensidade do vento é pequena, observa-se divergência do vento horizontal durante o dia (Oliveira et 

al., 2003). Como uma parte da RMSP é formada pelos vales dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, 

existe uma grande possibilidade de que o padrão diurno de divergência observado na superfície esteja 

associado à circulação tipo vale-montanha. 

O objetivo deste trabalho é verificar o efeito da topografia sobre o campo horizontal do vento na 

RMSP associada à circulação tipo vale-montanha (Pereira de Sousa, 2006). Para tanto, foram 

efetuadas simulações numéricas das propriedades da CLP através do modelo numérico de mesoescala, 

não hidrostático, denominado TVM-NH (Topographic Vorticity-Mode Model Non-Hydrostatic). As 

características da topografia foram determinadas a partir dos dados do Global Topographic 30 arc 

seconds (GTOPO30) através de um algoritmo de interpolação desenvolvido por Pereira (2004). 

METODOLOGIA 

O modelo TVM-NH, utilizado neste trabalho, consegue distinguir de forma bastante satisfatória 

as influências topográficas na circulação. O TVM-NH contém uma camada de superfície do solo e 

uma camada atmosférica dividida em duas subcamadas: uma camada de interface, próxima à 

superfície, onde os parâmetros meteorológicos são diagnosticados através da teoria de similaridade de 

Monin-Obukhov; e uma camada atmosférica, em que as equações dinâmicas e termodinâmicas são 

resolvidas usando método de diferenças finitas (Pereira de Sousa, 2006; Thunis e Clappier, 2000). 

Detalhes a respeito da grade do modelo podem ser encontrados em Pereira de Sousa e Oliveira 

(2006). 

O ponto central da grade está localizado na Plataforma Micrometeorológica do IAG da USP 

(23º33’35”S, 46º43’55”W) e está a 740 m de altura acima do nível médio do mar. Os demais pontos 

foram selecionados em função da sua posição geográfica e das características da topografia. O ponto 

ao Norte (PT_N) está localizado a 1087 m do nível do mar e ocupa o ponto mais alto do domínio. Por 

outro lado, o ponto ao Sul (PT_S) está localizado a 448 m acima do nível do mar e ocupa o ponto 

mais baixo do domínio. Os pontos a Leste e a Oeste (PT_E e PT_W) estão situados no vale do rio 

Tietê e têm 658m e 636 m de altura, respectivamente. 

O campo de vento horizontal inicial é homogêneo em todo o domínio, com módulo igual a 5 m 

s-1 e direção norte. Estas características de vento são representativas das condições dominantes na 

RMSP durante o verão. Os campos iniciais de temperatura potencial e umidade específica foram 

considerados horizontalmente homogêneos. Na direção vertical, a temperatura potencial foi assumida 

sendo igual a 300 K, no primeiro nível do modelo, aumentado com uma taxa de variação vertical 

igual a 0,002 K m-1. No caso da umidade específica as simulações foram iniciadas com valor igual a 
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15 g kg-1 no primeiro nível do modelo, diminuindo com um taxa de variação vertical igual a 0,5 g kg-1 

m-1. As simulações representam o dia 15 de janeiro e tiveram 24 h de duração. As simulações foram 

iniciadas às 18:00 HL do dia anterior. Aqui são apresentadas apenas as últimas 12 h de simulação, que 

correspondem ao período convectivo. As simulações foram realizadas com topografia plana 

idealizada a 740 m de altura, e com topografia realística da RMSP. A ocupação do solo heterogênea 

idealizada é mostrada na Fig. (2). 
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Figura 1 – Topografia da Região Metropolitana de São 
Paulo. Os pontos indicados correspondem aos pontos 
simulados no modelo TVM-NH. 

Figura 2 – Ocupação do solo idealizada heterogênea urbano-
rural. Os pontos marcados representam os pontos simulados no 
modelo TVM-NH. 

RESULTADOS 

Validação 
Para avaliar a qualidade dos resultados obtidos nas simulações realizadas com o TVM-NH, 

serão comparados os valores médios mensais de radiação global, temperatura e umidade específica, 

observados na Plataforma Micrometeorológica do IAG durante o mês de janeiro, entre 1994 e 2004, 

com os respectivos valores simulados no ponto de grade correspondente a plataforma (Fig. 3). 
(a) Radiação Global (b) Temperatura (c) Umidade específica 

6 9 12 15 18
-900

-750

-600

-450

-300

-150

0

Urbano e Rural
Topografia Realística

u =  0 m s-1

v = -5 m s-1

 OBS
 PT_PM

Hora Local

R
ad

ia
çã

o 
G

lo
ba

l (
W

 m
-2
)

 

 
6 9 12 15 18

15

20

25

30

35
Urbano e Rural

Topografia Realística
u =  0 m s-1

v = -5 m s-1

 OBS
 PT_PM

Hora Local

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

 
6 9 12 15 18

5

10

15

20

25

30
Urbano e Rural 

Topografia Realística
u =  0 m s-1

v = -5 m s-1

 OBS
 PT_PM

Hora Local

U
m

id
ad

e 
Es

pe
cí

fic
a 

(g
 k

g-1
)

 

 
Figura 3 – Ciclo diurno da (a) radiação global; (b) temperatura e (c) umidade específica do ar no nível da 
superfície. Os valores médios observados na Plataforma Micrometeorológica do IAG/USP para o mês de janeiro 
são indicados por círculos com barra vertical de erro. Os valores simulados pelo modelo TVM-NH são indicados 
através do símbolo vermelho. 

Os resultados indicam que o ciclo diurno de radiação solar incidente na superfície simulado 

pelo TVM-NH é independente da posição, atingindo a máxima amplitude de aproximadamente -780 

W m-2 em torno das 12:00 HL. Comparado com a máxima amplitude observada na Plataforma 

Micrometeorológica do IAG , -650 W m-2, verifica-se uma discrepância de cerca de 130 W m-2. O 
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modelo TVM-NH superestima a radiação global incidente na superfície porque não contém os efeitos 

de atenuação associados às nuvens e aos poluentes atmosféricos presentes no mês de janeiro na cidade 

de São Paulo. 

Na comparação com os demais parâmetros, verifica-se que o modelo TVM-NH subestima os 

valores de temperatura e umidade específica do ar. Estas discrepâncias, da ordem de 1,5oC às 14:00 

HL e de 8 g kg-1 às 18:00 HL podem ser explicadas em termos da representatividade. Os valores 

médios de temperatura e umidade específica do ar foram observados no nível do abrigo (1,5 m de 

altura) e sobre o prédio do IAG. Enquanto as temperaturas e umidades específicas simuladas 

correspondem ao nível de 10 m da superfície. Levando-se em conta estas diferenças de 

representatividade pode-se concluir que o modelo TVM-NH reproduz de forma adequada o 

comportamento climatológico de janeiro na região da plataforma micrometeorológica do IAG da 

USP. 

Fluxos turbulentos de calor sensível e latente 
Na Fig. (4) são mostradas as distribuições espaciais dos fluxos verticais turbulentos de calor 

sensível e latente na superfície às 15:00 HL considerando-se topografia realística (Fig. 4a-b) e 

topografia plana (Fig. 4c-d). 
(a) Calor Sensível – Topografia realística (b) Calor latente – Topografia realística 

  

(c) Calor Sensível – Topografia plana (d) Calor latente – Topografia plana 

  

Figura 4 – Distribuição espacial dos fluxos verticais turbulentos de calor (a) sensível e de (b) latente na superfície 
com topografia realística. Idem para os fluxos de calor (c) sensível e (d) latente na superfície sobre uma 
topografia plana.  Simulação numérica correspondente às 15:00 HL. 
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Verifica-se nas figuras 4a-4d que a topografia não afeta de forma significativa a distribuição 

espacial dos fluxos de calor sensível e latente, tal que o contraste urbano rural de calor sensível e 

latente se mantêm em ambos os casos. 

Campo horizontal do vento na superfície 
A Fig. (5) mostra vetor velocidade para a grade simulada às 15:00 HL com ocupação 

heterogênea e topografia realística (Fig. 5a), ocupação heterogênea e topografia plana (Fig. 5c), 

ocupação homogênea e topografia plana (Fig. 5b) e ocupação homogênea e topografia plana (Fig. 5d). 
Ocupação do solo heterogênea urbano-rural 

(a) Topografia realística (b) Topografia plana 

  
Ocupação do solo homogênea rural 

(c) Topografia realística (d) Topografia plana 

  
Figura 5 – Distribuição espacial vetor velocidade às 15:00 HL. O campo de temperatura a 10 m da superfície está 
indicado através das cores. 

Na simulação com topografia realística (Fig. 5a) a temperatura não segue exatamente a 

topografia. O centro e a porção noroeste da grade apresentam temperaturas entre 298 K e 304 K. A 

intensidade máxima do vento é de 3,8 m s-1 e há uma pequena convergência na parte sudeste, onde a 

topografia é menos elevada. A simulação com topografia plana apresenta a parte rural com 

temperatura de 296 K e a área urbana, no centro do domínio, com temperatura de 298 K (Fig. 5b). O 

vento perde intensidade e converge na parte sul da área urbana. A intensidade máxima do vento nesta 

simulação é de 3,5 m s-1.  

Comparando-se os campos de velocidade das Figs. (5c) e (5d) verifica-se que quando a 

ocupação do solo é homogênea e com característica rural a maior temperatura da superfície, 302,5 K, 
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ocorre na simulação com topografia realística (Fig. 5c) na parte mais baixa do domínio. Mesmo tendo 

um só tipo de ocupação do solo, observa-se convergência na porção sudeste da grade, na região onde 

a queda topografia é mais acentuada. Esta convergência, muito parecida com os casos com ocupação 

heterogênea, indica que o vento anabático é pouco sensível ocupação do solo utilizada neste estudo. 

CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho é investigar o papel que a topografia e a ocupação do solo têm sobre o 

campo horizontal do vento na RMSP. A metodologia utilizada consiste em simular as propriedades da 

CLP através do modelo de mesoescala TVM-NH. Para verificar o efeito que a topografia e a 

ocupação do solo têm sobre o campo horizontal do vento na RMSP, optou-se em comparar as 

simulações numéricas variando a topografia (plana e realística) com a ocupação do solo heterogênea 

urbano-rural e homogênea rural. 

A comparação entre os valores de radiação, temperatura e umidade específica simulados e 

observados indicam que as simulações podem ser consideradas como representativas das condições 

de verão na RMSP. Os resultados apresentados neste trabalho indicam que a distribuição espacial dos 

fluxos verticais turbulentos de calor sensível e latente na superfície são independentes da topografia 

da RMSP. Por outro lado, a distribuição espacial do campo horizontal do vento responde aos efeitos 

térmicos associadas à topografia, gerando principalmente convergência devido à formação de ventos 

anabáticos na porção sudeste da RMSP. Não foi possível identificar efeitos significativos na 

circulação superficial associados à ilha de calor urbana da RMSP. 
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