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ESTUDO SOBRE DESESTABILIZAÇÃO DE NUVENS QUENTES 

Autor: Antonio Josi Parente de Carvalho 

Orientador:.ProfQ Dr. Jos� Carlos Ometto 

A presente dissertaçio tem por objetivo mostrar 

a possibilidade de modificaçio do regime pluviomitrico no Nor 

deste brasileiro a partir de alterações artificiais en nuvens 

quentes, abordar o que Já foi feito em outras areas com pro

blemas semelhantes e mostrar em fotografias o início do meca

nismo da precipitação. Isto possibiJ itaria variações no regi

me p�uvial da citada região em quantidade e tempo. 

No desenvolvimento do presente trabalho, é apre

sentado o modelo termodinimico que caracteriza na atmosfera os 

fenômenos físicos de tensão superficial e de desenvolvimento de 

gotículas até a formação de gotas de chuva e sua posterior pr� 

cipitação. 

Abordam-se duas metodologias: 

A semeadura de núvens por aeronaves, com solu-

ção de Cloreto de Sódio (NaCl) em quantidade, no tempo e dimen 

sao de cristais, e a semeadura mediante utilização de gerado

res de solo que sublima e libera o NaCI para atmosfera. 

De maneira geral, prevê-se uma maior utii ização 

destas ticnica�� pois o Nordeste, sendo uma região crftlca no 

que se refere a igua, precisa obt�-la para que haja um farta 



lecimento da agricultura, pecuiria e indGstrla. 

fato de muitos dos resultados atê hoje obtidos 

, X i 

Apesar do 

nas aplicações 

dessas técnicas serem alguns favoráveis e outros contrários e 

a maioria de todos discutfvels, a esta tecnologia, i proposto 

um maior número de experimentos. Essas operações seriam loca

lizadas e acompanhadas por técnicos especializados por um tem

po mínimo de 10 anos para que possam ser avaliada com mais a

cuidade, devido a varlabil idade d a  pluviometria na região. 
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STUDY ABOUT UNSTABtLITY OF HOT CLOUDS 

Author: Antonio José Parente de Carvalho 

Adviser: Prof<? Dr. José Carlos Ometto 

SUMMARY 

The current dissertation has as purpose 

the possibi l ity of weather change, pluviometric regime, 

show 

from 

the artificial changes into hot clouds in the Brazilian 

Northeast, to approach that since were did in others 

with similar problems and to show by photographys, the 

of precipitation mechanism. 

areas 

start 

Developing these workes it is being presented 

the thermodynamics model which characterize in the atmosphere 

the physical phenomenons of superficial tension and the 

development of little tel1 the constituition of rain drops and 

its later precipitation. 

Two methods are comprlsed: 

T h e s p r e a d i n g t h e e 1 o u d s b y a i r e r a f t s w i t h sod i um 

chloride (NaCl) in quantity in the time dimension of crystals 

and the spreading by means of soi l generator use that subl imate 

and set free the NaCl do the atmosphere. 

ln a general way, i t 1 s foreseen a larger use of 

these technics because being the Northeast, a criticai region 

referring to the water it's necessary to get it in arder to 

have the fortification of agricultura, cattle raising and 
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rainsing and indusget. 

Desplte the fact ôf many results got in the use 

of these methods h ave been some advantageous and others adverse 

and most of ai l dlscussed. lt's suggested much more experi

ments. 

Those work would be located and observed by spe-

cialized techiniclans for at least 10 years arder to be es-

timated with more acuity, just pluviometric variability on 

region. 
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1. INTRODUÇÃO

Vem de muito longe o desejo do homem de entender 

e modificar o clima com finalidade precfpua de lhe assegurar 

manutenção e conforto. 

Conta-liles a história que� muitas civilizaçies tl; 

veram o seu desenvolvimento truncado> porque chuvas irregulares 

decretaram fracas colheitas e deficiência no supri mento de 

água, como e o caso da civi 1 ização Maia que habitava a Am,éri

ca Central. 

At�a1mente no Nordeste brasileiro existem apro

ximadamente 30 milhões de pessoas dependentes diretamente dos 

resultados da lavoura e pecuirAa. Estas veim-se periodicamen

te afetadas pelo problema da seca que condiciona• e compromete

grande parcela da integridade ffsica da populaçio da reglio. 

Ora
1
o que se vê é que estas irregularidades hf

dricas ocasionam grandes perturbações sociais com intensas mi

grações. Segundo Bernard e Wurtele (1971) citados por NAMIAS 

(1912), a seca de 1958 favoreceu a migraçio de ID.000.00n de 
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pessoas. Como as cidades nordestinas e mesmo as sulistas tem 

dificuldades em abrigar e ofereêer trabalho a tão grande quan-

tidade de mão-de-obra, o que se vê é a explosão de 

subempregos e muitas vezes até a morte. 

favelas, 

Contam os registros que a seca de 1877, 1878 e 

1879, custou mais vidas que a guerra do Paraguai. Contam ain

da, que devido a fome e doenças de cada 3 cearenses 1 morreu. 

O mundo evoluiu e hoje técnicas e instrumentos 

reduzem as probabilidades de prej�fzo quando se investe em a

gricultura e pecuária, mesmo em regiões mais diffceis como e o 

caso da região nordestina. Exemplo disso, ·são os projet�s de 

irrigação, drenagem e outros que somados e interligados entre 

si tim por finalidade otimizar a produçio e suas consequincias 

positivas. 

Com o prop6sito de minorar os efeitos danosos de 

uma seca, somando-se os esforços desenvolvidos neste sentido, 

foi elaborado este trabalho. Com este objetivo foi revista a 

literatura referente ao assunto desde os fundamentos da Termo-

dlnimica ati a fase pritica ocorrente em diversas localidades 
-

do mundo, e efetuados experimentos de medida de tamanho de nu-

cleos salinos de NaCl,sua atividade, seu nGmero, enfim sua efi 

clincia como nGcleo de condensaçio. Portanto, este trabalho 

se apresenta como uma síntese e proposta para as questões da 

nucleação de nuvens e visa sua aplicação para toda uma região 

que tem no fenômeno da chuva a diferença entre produção e alto 

desempenho de vida, com a sobrevivincia pura e simples. 
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Contudo a regiio Nordestina tem poss i b i 1 idades 

de sucesso no que tange a técniêa da nucleacio artificial de 

n�vens, pois se encontra em regiio de baixa latitude (entre 

295 e 159$) e apresenta normalmente núvens cumuiiformes (mais 

eficientes na produção de chuva). 

A anilise cientffica organizada dos fenômenos 

de precipitaçio atmosférica i bastante recente, podendo mesmo 

ser considerada um dos campos mais novos na �Tslca atmosféri

ca. Os registros que deram lnfcio a modifica;io artificial do 

tempo datam de aproximadamente 50 anos, ou seja, com Wegener, 

Bergeron e Findeisen. 

Quanto a formaçio de uma núvem, observa-se que 

é muito complexa para ser descrita tio somente como uma ascen

sao, expansao e resfriamento de uma massa de ar �mido • 
.. 

Um dos objetivos deste trabalho e Incrementar os 

dep6sitos aquTferos na reglio nordestina, com chuvas nos perf� 

dos de verio e outono, perTodos estes de uso do solo para a a-

gricultura e pecuirla. Isto devari ser feito ora utilizando-

se de aeronaves com equipamentos especfficos para pulverizaçio 

da solu�io saturada de NaCI ou entio de queimadores ao nfvel 

do solo, sublimando o NaCl e liberando-o atmosfera. Vê-se que 

as duas tecnologias têm a mesma finalidade ou seja, aumentar 

o numero de núcleos higroscÕpicos na atmosfera determinando u

ma maior probabilidade de ocorrência de condensaçio. 

Discorrer se este projeto teri suces10 ou nio, e 

questio de equipamento, tecnologia e tempo. SIMPSON (1978) ,n� 



meia como altas prioridades em modificação do clima entre ou

tras, estas: 

- Maior credibilidade na comunidade cientifica.

2 - Prazos maiores por objetivos (5 a 10 anos). 

3 - Pri-programas e sub-programas enfocando cada parte do fe

nômeno ffsico. 

4 - Cooperação entre setores privados, governamentais e uni

versitários. 

5 - Análise interdisciplinar do ambiente. 

6 - Exploração de modificaçio de outros conceitos sobre se•ea 

dura de núvens. 

7 - Estado de perfcia de medida, tratamento e desenvolvimento 

de sistemas. 

Sabe-se que a ticnica de semear núvens i feita 

em diversos p�fses como os USA (Calif5rnia, F15rida, Colorado, 

Oakota do Sul, Ar izona
,.
e Oregon), Austrália, Israel, França e 

outros mais. Os resultados ati agora mostram um incremento 

muito variável oscilando em torno de 10% a 15% sobre o volume 

total de precipitaçio, de acordo com os tra lhos ati 

reali�ados nos Estados Unidos. (MASON, 1962). 

então 

FLETCHER (1966) cita que pelas experiinclas rea-

llzadas, o incremento esperado i em torno de 10%, muito pouco 

para ser caracterizado como aumento de fato. Tomando-se entio 

como plausTvel este rendimento espera-se para o Nordeste um 

incremento de 70 mm na caatinga e de 140 mm em midia nas re-

g15es do brejo, litoral e agreste. 



Pode-se atê argumentar que isto é pouco, porem 

este aumento representa a difer�nça entre o insucesso agrícola 

e a manutençio da vida da populaçio nordestina. 

Estima-se que sejam neces�irios 1300 mm de chuva 

por ano para a otimização agrfcola nacional. No nosso caso, 

porém, de 500 a 700 mm i o montante neces�irio para prover de 

agua os açÚdes e manutenção de espécies vegetais e animais da 

região. 

E de se considerar também que esta tecnologia 

nao e a f5rmula migica pela qual se resolverão os problemas hÍ 

drices, agrícolas e zootêcnicos da região. 
-

Tanto e que nao se 

poderi pensar em instalação de lavouras dependentes da precip! 

taçio artificial, pois, esta é função da presença de umidade 

no sistema, e o que os núcleos semeados irão possibilitar será 

a instabilidade da núvem que no caso em questão deveri ser de 

cúmulus. Observa-se então que o agricultor deveri dispor da 

chuva natural diretamente, e artificial de modo indireto, re-

presando a água destas chuvas e utilizando-a pelas 

técnicas da irrigação. 

diversas 

Para regl�es com problemas hTdricos ê mais uma 

oportunidade para mitigar este reves. A necessidade desta tec 

nologia_se lmp�e como uma esperança, mas deveri ser estudada, 

compreendida e melhorada para que sua praticabilidade e resul-

tados a tornem operacionalmente viável. O estudo ê fundamen-

tal; a falta dele i fator decisivo de muitas frustraç5es, pois 

a pr5pria atmosfera i variivel e para cada situação dever-se-i 



• (j •

uma alternativa. Poder-se-i ter como resultados e conc1us3es , 

obscuras se nio se atentar a uma metodologia cientffica basea-

da em: 

a - Temperatura da nuvem (base e topo). 

Justifica-se porque a temperatura da nuvem indica a sua 

instabi 1 idade. Se a temperatura atingir valores negati-

vos, teremos um sistema trlfisico que por sua condiçio ti

sicai mais instivel que o bifisico, que por sua vez , e 

mais que o monofisico. Acrescenta-se a isto que a tecno-

logia do uso de substâncias iniciadoras da precipitação 

fun�io da temperatura mais baixa do sistema. Assim, tem

se que as substâncias Agl é mais ativa a -s
º
c, o NaCl ao 

redor dos -15ºC., e tantas outras substâncias. 

(1958) e (1964), conforme tabelas I e 11.

b - Altura e espessura da núvemº 

FUKUTA 

Quando mais 
-

alta a nuvem menor sera a quantidade de vapor 

d 1 igua para a sua saturaçio, pois a ten�Sa de saturação 

é proporcional à temperatura e isto lmplicaráemmenor qua!: 

tidade de chuva. Quanto à espessura é relacionada ao seu 

armazenamento em água e percebe-se que quanto mais desen

volvida mais umidade conterá e maior será a quantidade de 
-

agua a precipitar. 

c - Tipo de nuvem. 

Noventa por cento das precipitaç3es provim de nüvens gine� 

ro cümulus e 10% do gênero stratus. Dessa maneira deduz-

se que o tipo de nüvens é decisivo no mecanismo geral da 



precipitaçio. De acordo com BELCULFIN! e ALONSO 

. 7. 

(1979) 

foi observado que apesar de 85% dos c�mulos serem bifisi

cos, 80% das chuvas no Nordeste provêm de núvens trifisi

cas provenientes da grande massa intertropical, sendo a

gentes nuc)eantes os núcleos de Cloreto de Sódio. 

d - Ãgua precipltivel na atmosfera. 

A âgua lfquida precipitável é possfve1 de ser medida e es

timada segundo a fórmula de Solot (1939). A precipitaçãõ 

real ocorrente é proporcional ao valor da água precipitada 

na atmosfera.(PERELLA e JUSTO l979). 

AP = I
Pº 

q dp

AP = â g u a p rec i pi tâve l em cm 

g = aceleração da gravidade 980 cm s-1 

q = umidade especfflca k/kg de ar seco 

dp = acréscimo de pressão na camada com a qual se 

está trabalhando em mb. 

po = pressao ao nível do solo em mb. 

p = pressao no teto nebular em mb 

e - Gradiente térmico da atmosfera. 

A distribuiçio dos nfveis térmicos, sua constincla ou va-. 

riaçio irão determinar neutralidade ou instabilidade. 

f - lnsta1açio de pluvi5metros na irea. 

! fundamental para aferição dos resultados e

des de modificação das tecnologias. 

possibi l id!!_ 
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g - Apl icqção da tecnologia segundo a pesquisa. 

Isto porque se temos resultados já coerentes segundo uma 

metodologia, faz-se necessário seguir esta tecnologia e, 

trabalhando nela improvisar as modificações necessárias. 

Considerando agora a sua importância para o Nor

deste brasileiro deve-se observar entre outros fatores que es 

tas tecnologias preenchem as necessidades a que se destinam. E 

importante porque procurará contribuir para o desenvolvimento 

de uma região carente. 

Esta apesar de situada em região de baixa latitu 

de (2°s e 150s), foge ã regra das demais reg'iÕes situadas nes-

tas latitudes que são bem supridas de umidade. No Nordeste a-

contece, porim, valores de umidade multo baixos e que conduzem 

a prejuTzos em todas as faixas econômicas. Observa-se também 

que as chuvas ocorrem em reduzido n�mero de dias e que apr� 

sentando altos Índices, traz o agravante de erodir o solo, con 

forme observações por STRANG (1972), em Petrol ina, quando en

controu 80% desse tipo de preciplta�io (500 mm em 16 dias). V! 

-se, entio, que se a vegetaçio nio cobrir efetivamente o solo,

e se este solo não tiver um teor de matirla orginlca eleva-

da, as perdas por erosio se�ão Intensas, comprometendo por 

isto sua fertilidade. 

O que justifica esta solução vem a ser presen-

ça de c�mulus em grande frequ�ncla na região, os quais posslb! 

1 itariam uma dilatação do período chuvoso, provocando, desta 

maneira, a diminuição da intensidade da seca, ou então, tal-
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vez, a�i a sua erradica�io. 
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2, ASPECTOS METEOROLÓGICOS DE CONDICIONAMENTO DE PRECIPITACÃO 

NO NORDESTE BRASILEIRO 

Comp5em-na fatores como orografia e balanço ener 

gêtico integrados e interligados. 

Para melhor entendimento, foi coberto o assunto 

com os detalhes que se julgaram necessários. 

Assim, circulação geral da atmosfera é um efeito 

em que as causas �ao: 

a - Diferenças no balanço de radiação. 

b - Heterogeneidade da superfície terrestre que, por sua vez, 

gera diferenças de pressao atmosférica que mantem a atmos

fera emcontfnuo movimento. Este movimento tende a elimi

nar as diferenças de pressão, removendo energia tirmica 

das reg16es de maior ganho, transportando-a e liberando-a 

nas regiões de menor ganho. Nestes deslocamentos, as mas 

sas de ar interagem entre si e com a superffcie do planeta, 

gerando a1teraç5es nas condi�5es meteoro15gicas. 

A circulaçio geral, como foi visto, i causada p� 



la diferença no balando de radiação. ... -

O que se ve e que 
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a

médiaanual do globo terrestre mostra a região intertropical a

presentando valor positivo, crescente à medida que se aproxi

ma do Equador. O balanço é negativo para regiões temperadas , 

ocorrendo os menores valores nas calotas polares. 

A consequência disto é que as massas de ar na re 

gião equatorial diminuem de densidade, gerando centros de bai

xa pressio. Nos polos ocorreria o Inverno sendo eT região fo� 

madoras de centros de alta pres5io. Se a Terra nio tivesse mo� 

vimento de rotação, ocorreria ventos de superfícies sempre po

lares e, em altas altitudes, ventos tropicais. 

No entanto, a Terra tem um movimento de rotação 

deslocando-se de Oeste para Leste. Como consequência, irá sur 

gir um desvio de massa de ar para a esquerda no hemisfério Sul 

e para a direita no hemosfério Norte. 

forp1 de Coriolis. 

Esta força é denominada 

A massa de ar que se elevou no Equador desloca

-se, na parte superior da atmosfera, em direçio aos Polos. Ao 

se deslocar em direção do Polo Sul, defletiria, originando ven 

tos de Nordeste em altitude. A medida que a massa de ar se 

desloca, resfria-se, e descende gradativamente na atmosfera,i� 

do atingir a superfície do solo na latitude aproximada a 30 ° s. 

E este fluxo descendente de ar na atmosfera que gera regiões 

de alta pressão junto i superffcie terrestre, na latitude re

ferida. 

Parte desta massa de ar que descendeu na atmos-
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fera encaminha-se para Norte e para Sul. A massa de ar que 

se orienta para Norte passaria a sofrer deflexão para a esque� 

da a gradativamente originaria ventos com componentes Leste. 

Vi-se que entre o Tr5plco de Capric5rnio e o Equador, os ven-

tos predominantes de superfície sio ventos de Sudeste, 

tituindo-se os alisios de Sudeste. Já na altitude, os 

seriam de sentido Noroeste. Isto constitui a célula· 

de circulação meridional. 

cons

ventos 

tropical" 

Parte da massa que descende no Tf5pico de Capri-

c6rnio orienta-se para Sul, propiciando ventos do Norte. Ã 

medida que atua a força defletora, os ventos variam para No-

roeste, tornao-se Oeste na latitude 60°S. Esta massa que se 

aqueceu em contacto com a superfície terrestre se encontra com 

as massas polares mais densas, elevando-se na atmosfera. O 

contacto entre estas massas de ar dá origem a uma descontinui

dade conhecida como frente polar. Parte da massa de ar que se 

eleva na frente polar adquire orientatio Sul para Norte, 

influência da frontal e caminha para a alta atmosfera. 

por 

Esta 

massa de ar, sofrendo efeitos da força defletora, toma o senti 

do Sudeste, em altitude. A circulação de massas de ar, ele

vando-se na frente polar e descendendo no Tr5pico de Capric5! 

nio, interligada por ventos Noroeste de superfície e Sudeste 

de altitude constitui a cilula temperada de circulação meridio 

na l • 

Parte da massa de ar que foi elevada ·na frente 

polar e induzida a apresentar deslocamento Norte a Sul, em con 
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sequência da baixa pressao que se estabeleceu na alta atmosfe-
� 

ra, por descendência de ar sobre o Polo Sui. Esta massa de 

ar dá origem a ventos de Nordeste em altitude. A circulação 

constituída pela elevaçio do ar na frente polar, ventos Noroes 

te em altitude, provoca descendência de ar no Polo Su1 e 

tos de Sudeste em superfície, constituindo a célula polar 

clrcula�io meridional. 

ven
,. 

de 

No hemisfério Norte, ocorrem os mesmos 

nos, so que os sentidos dos ventos são Inversos. 

fenôme-

Na região equatorial ocorre Q encontro dos ali 

sios de Nordeste e de Sudeste criando a CIT (Convergência ln-

ter Tropical). Nesta.região os veritos são fracoi, as calma-

rias frequentes e as correntes de ar ascendentes originam nu

vens convectivas e precipitações contínuas. A CIT forma uma 

faixa em torno do globo terrestre que corresponde à região chu 

vasa equatorial. 

Nas proximidades de 30 ° s, o afundamento do ar 

frio ocasiona ventos divergentes de superffcie e a formação de 

pouca nebulosidade, dando origem a uma zona seca. 

Na latitude de 6o 0 s, ocorre que os ventos tropi-

cais encontram os ventos polares. Os ventos tropicais ascen-

dem e dio origem a uma nebulosidade que faz com que esta re

gião seja denominada região Úmida polar. 

Isto explica as grandes zonas cl imâticas do glo-

bo terrestre. Contudo, a pronunciada diferença do balanço de 

radiação entre os continentes e oceanos modifica acentuadamen-
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te a circulação na atmosfera, principalmente junto i superff

cie terrest re. 

B 60° 

A 90º Polo Norte 

B 60° 

--------------------�------------------

AH si os de NE 

Alfsios de SE 

Descontiunidade - Frente Polar 
--------------------P------------------

Ventos de Leste 

A 90º Polo Sul 

FIGURA l: Representação das direções predomi
nantes dos ventos na circulação ter 
restre. 



Célula polar de circulação 
setentrional 

�----

-----------------------

- ! . I -
Celula temperada de 

.�1/culaçao
/ setentr iona/ 

Cêl ula f pica l dti rculaçi setentrional 

- � t1 · 1\ . 1 \ 'd' lCelul 
\

op1ca ,..
\ 

c1rcu1açao
\

mer1 1ona 

polar de circulação 
merid iona 1 

FIGURA 2: Representação das células de circulação 
dos dois hemisférios com o sentido de 
circulação dos mesmos. 
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DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

A ocorrência de massas continentais e oceânicas, 

ao longo dos paralelos, interrompem as faixas de alta pressao 

e baixa pressão que se verificariam sobre superfície terrestre 

homogênea. Formam-se centros de alta e baixa pressão) alguns 

semifixos e outros que se deslocam com as estaç5es do ano. 

No verio,ocorre no hemisfirlo Sul três centros 

de alta pressão localizados entre as latitudes 259 e 359. Em 

seus n�cleos a pressão i superior a 1021 mb. Ocorrem também 

três centros de baixa pressão (Amazonas, Ãfrica do Sul e Mar 

de Timor) ou seja,entre as latitudes de 5º e 12°. Seus nu-

cleos apresentam 1º009 mb. A zona de baixas polares forma uma 

faixa contfnua em volta da terra, com press&es da ordem de 989 

mb, latitude aproximada de 65 ° . 

Os c e n t r os de b a i x a p r e s s a o 1 oca 1 i z a m- se sob r e os 

continentes,no verão, e nos mares, na época de inverno. A ra

zão disto é que o cai or espec Í fico do so 1 o sendo 2 vezes menor 

do que o da âgua,em média, aquece muito mais no verão,dando o-

.

.... 
-

r1gem a ascensao de massas de ar e diminuindo, portanto, a pre� 

são no ambiente. O inverso ocorre no inverno. Estas varia-

çÕes são mais observáveis no hemisfério Norte devido ao efeito 

de continental idade. 

VENTOS PREDOMINANTES 

Em virtude da posição semi-fixa do anticiclone 

do Atlântico Sul, o regime dos ventos predominantes no Brasi 1 

fica condicionado i atividade �este centro de ação. Somente a 



regiio Norte é dominada pelos ventos de Leste da CIT e 

alfsios de Nordeste. 

. l?. 

pelos 

Em janeiro, a região Norte i varrida pelos alf� 

sios de Nordeste; a região Nordeste pelos alfsios de Nordeste 

e Sudeste e pelos ventos Leste da CIT; na região Sudeste, pre

dominam os ventos NE do anticiclone do Atlântico; na região 

Sul predominam os ventos de Nordeste e Sudeste do anticiclone 

do Atlântico e do Pacífico, respectivamente; a região Centro

Oeste é varrida por ventos de Norte e Nordeste do anticiclone 

do Atlântico. 

No mes de julho, o regime de ventos é bastante 

semelhante, havendo intensificação dos ventos de Nordeste na 

região Norte, de Sudeste na região Nordeste, de Leste na re-

giio Sudeste, de Sudeste na região Sul e de Nordeste na região 

Centro-Oeste. 

Os ventos dominantes sao devido às diferenças de 

pressao que ocorrem entre os centros de alta e baixa pressao, 

que tanto pode ser alterada em consequência de diferentes lo

cais de pressão, causadas por diferença de temperatura. 

MASSAS DE AR 

A massa de ar apresenta espessura bem desenvolvi 

da, homogeneidade horizontal de suas propriedades físicas, 

mormente temperatura e umidade, e pouca ou nenhuma variação 

vertical de propriedades. Para que o ar possa apresentar 

tais características, ele deve permanecer estacionário ou des

locar-se muito lentamente sobre grandes extensões homogê-



nea s. A radiação, a convecçao, a turbulência e a advecção fa-

zem com que o ar gradativamente adquira propriedades decorren-' 

tes da superfície subjacentes. 

Em decorrência da circulação geral, as 

de ar podem ser: 

massas 

A Ãrtica ou Antártica 

p Polar 

T Tropical 

E Equatorial 

e Continental 

M MarTtima 

K Fria 

w Quente 

As que ocorrem na Am�rica do Sul sao: 

MASSA DE AR 

Equatorial continental 

Equatorial marítima 

Tropical continetal 

Tropical marítima 

Polar marítima 

SfMBOLO REGIÃO DE ORIGEM 

Ec Amazônia 

Em 

Rc 

Tm 

Pm 

Convergência alisios Atlân 

tico e Pacífico 

Depressão do Chaco 

Anticiclone do Atlântico e 

Pacífico 

Depressão Antirtida 

A Equatorial continental origina-se na faixa e

quatorial das press�es baixas, altas umidade e temperatura, as 



sociados a pequena ampl ltude iirmica anual. A forte convecçao 

no interior da massa de ar, provoca a condensação do 

d'água, nebulosidade constante e chuvas abundantes. 

Ela ê causada basicamente pela baixa da 

Amazônica. A região de superposição varia no correr do 

deslocando-se ao longo do litoral Norte. 

vapor 

região 

ano, 

A Equatorial marítma tem as mesmas característi

cas da Equatorial continental e resulta da convergência dos 

alísios. A converg�ncla inter tropical desloca-se no decorrer 

do ano. Em janeiro atinge parte do Amapá (4 ° N), desloca-se P.§: 

ra o Sul, atingindo pernambuco (8° S) em março em seguida reto� 

na, atingindo 4 °N em julho, é o avanço da Equatorial Mar í t l ma 

que resulta as chuvas do Nordeste brasileiro, de maneira que 

se nao descer ao nTve1 previsto de 8 ° S, deveri ocorrer a SECA. 

Esse é o detalhe curioso o sertanejo se apegar a São José, pois 
-

sendo sua festa em 19 de março, e o coincidente com as oscila-

ções da Convergência Inter Tropical sobre a região do Nordes

te brasileiro. 

A Tropical marítima é associada ao anticiclone 

do Atlântico e PacTfico. Nesta o ar descende da atmosfera,com 

aquecimento adiabitico e torna-se uma massa quente, seca, está 

vel, desprovida de nebulosidade e com ausência de precipita-
-

çao, durante todo o ano. A descida do ar quente sobre a supe� 

fÍci� menos aquecida da terra gera camada de Inversão de espe� 

sura variável entre 500 a l.500. Desta forma, as massas tropl 

cais são constituTdas de 2 camadas. A camada superior despr� 



.20. 

propriedades térmicas e higrom�tricas alteradas a medida que a 

massa de ar se desloca. O vapo� d 1 água proveniente da evapor� 

çao e evapotranspiração vai se acumulando na camada inferior, 

originando nüvens de pequeno desenvolvimento vertical, que p� 

dem ocasionar chuvas leves, principalmente de origem orogra

fica. Estas precipitações ocorrem junto ao litoral. No inte

rior do continente ocorre pouca nebulosidade, resultando em 

ausência de chuvas e forte insolação. Isto faz com que a en-

trada da Massa Tropical marftima no continente condicione a 

estação seca do ano, enquanto o seu dómínio confere à 

características de aridez ou semi-aridez. 

região 

A Massa Tropical marítima do Pacifico tem efeito 

direto no Brasil somente no verao. Nesta época, a massa ele-

va-se orograficamente na face ocidental da Cordilheira dos An-

des, na face oriental como brisa da montanha, indo 

a depressio do Chaco. 

a l i menta r 

A Massa Tropical marftima do Atlintlco Sul ocor

re o ano todo no Brasil. A massa de ar proveniente da região 

oriental do anticiclone atinge o Nordeste brasileiro, provoca� 

do alísios de Sudeste e Leste. As massas provenientes da par-

te setentrional do anticiclone atingem o litoral brasileiro 

dando ventos de Nordeste e Noroeste, chamados alísios de reto! 

no ou vento de retorno. A separação entre os alísios de �e

tornç é chamada de zona de divergência dos alísios. No l ito-

ral ela ocorre na latitude aproximada de 12 ° s em janejro e 

16° s em julho. Ela tambim i pouco espessa {500 m na parte 
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oriental e 1 .500 m na.parte ocidental). Muito pouco vapor 

d'igua é acumulado na camada de inversão, durante o trajeto s� 

bre o oceano. Consequentemente as nGvens terão pouco desenvol 

vimento vertical e irão originar precipitações leves por efei

to orogrifico. No interior do continente as condições serao 

de tempo claro, sem nebulosidade, forte lnsola�ão e grande am 

pl itude.térmica. 

A Massa Tropical Continental está associada a 

formação de uma depressão na região do chaco, em consequência 

do intenso aquecimento da superffcie e do continente na esta-

çao quente do ano. O forte aquecimento dá origem a uma massa 

quente, muito seca e instável com intensa turbulência convecti 

va até 5.000m. Devido ao baixo teor de umidade não se forma 

nuvens e precipitações. Como consequência os dias são muito 

insolarados, com intenso aquecimento diurno e intenso resfria

mento noturno condicionado pela baixa umidade do ar. Ocorre no 

Brasil na região Centro Oeste. 

A Massa Polar Marftima est; associada a antici

clone migratório que se forma n a  região depressionária sub

antirtida. Nesta o ar i muito s eco, frio e estivei. Devido a 

subsidência superior, a sua estrutura vertical apresenta forte 

inversão de temperatura. A medida que ela caminha sobre o A

tlintico e o Pacffico ganha calor e umidade na camada de ln

versao. 

Quando o anticiclone atinge as latitudes médias 

normalmente desaparece a inversão e a massa torna-se lnstâvel, 
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Esta massa de ar propicia tempo frio, seco e desprovido de ne

bulosidade, e intensos resfriamentos noturnos associados aos 

fenômenos de geada. Os anticiclones polares ocorrem durante 

todo o ano, mas sao masi frequentes no inverno. 

No contato entre as massas tropicais e 

formam-se superfTcles de descontinuidade denominadas 

polares. 

polares 

frentes 

O domínio das massas de ar no Nordeste durante o 

ano e sempre constituído pelas massas tropicais marítimas ocor 

rendo no entanto no verio em condlç5es variiveis uma maior ou 

menor penetraçio da tonvergincla Inter Tropical. Consequente

mente i devido a perturbaçio atmosfirica causada pela CIT que 

o clima do Nordeste i modificado, principalmente na parte no

roeste, Maranhio, PlauT e Ceari. 

Outro Sistema de Correntes Perturbadas de Leste 

que e constituído por ondas que ocorrem no seio da Massa Trop! 

cal MarTtima (anticiclone do Atlintico Sul). Ocorre no outo

no-inverno, e muito pouco frequentes na primavera-verão. Re

sulta da alimentação do anticiclone do Atlântico pela Massa Po 

lar Marítima e corresponde a chegada das frentes frias da 

região tropical. O desaparecimento da inversão superior nes

tas ondas provoca a mistura das 2 camadas horizontais dos a1T 

sios. Este fato origina a precipitação mais ou menos 

abundantes, que se deslocam de Leste para Oeste, acompanhando 

o avanço da frente fria. Este sistema� acompanhado de ventos

de leste. Ocorrendo no Brasil desde o Norte do Rlo de Janei-
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ro até o Rio Grande do Norte, sendo mais frequente desde a zo-

na cacaueira da Bahia até o est�dp de Pernambuco. As precl-

pltaçÕes diminuem rapidamente para Oeste, raramente ultrapas-

sanda as serras de Borborema e da Diamantina no Nordeste e a 

do Espinhaço na reglio Sudeste. 

A ocorrência do Sistema de Correntes Perturba-

das de Oeste i restrito ao domfnio da Massa Equatorial conti-

nental. Os ventos de �nstabil idade tropical formam-se geral

mente nas seguintes regiões: parte ocidental da Bacia Amazôni

ca, parte ocidental do Pará, Goiás, litoral do Nordeste e par

te ocidental do Mato Grosso, sobre o rio Paraguai. 

A 1 inha de 1nstabi 1 idade do Amazonas desloca-se 

para o Pari, do Pari para o Haranhio, nio conseguindo ultrapa� 

sar o Piauf, devido ao permanente domínio da Massa Tropical 

Marítima. As provenientes de Goiás frequentemente varrem a

Bahia, indo se perder no Atlântico, as do Nordeste ocorrem so 

mente no 1 i tora l orienta 1. 

Existe ainda o Sistema de Correntes Perturbadas 

do Sul que 
-

e representado pelas frentes polares que existem em 

consequincia do anticiclone polar. Esta frente quando atinge 

o Nordeste (pelo litoral a�i Pernambuco) provoca chuvas fron

tais e pós-frontais ao longo do litoral e encostas do planalto. 

Sio estas as massas que promovem a precipitaçio 

no Nordeste, sendo seguramente a Tropical marftima e ,onvergi� 

eia Inter Tropical decisivas na maior ou menor total de preci

pitaçio. Obs. A Tropical marftima se constitui de 2 camadas, 



urna inferior fresca e Úmida e outra superiorquente. de dire

çao idêntica, porém separadas pôr_ uma inversão de temperatura 

a qual não permite o fluxo vertical de vapor, assim barrado,a� 

segurando bom tempo. 

Entretanto em seus bordos ou no litoral do Bra

sil a descontinuidade térmica se eleva e enfraquece bruscamen

te permitindo a ascensão conjunta de ambas as camadas de ali-

sios. Desse modo a massa torna-se instável, causando as for-

tes chuvas �quatoriais e as da costa Leste do Continente, es

tas agravadas pela orografia. Porém no Sertão não ocorre nada 

disso daf a escassez de chuvas. 

No trabalho realizado por Perella e Justo {1979)

em Petrolina, estado de Pernambuco, uti 1 izando-se de informa 

ç&es conseguidas por ridios sondas observou-se como resultados: 

1 - Ocorrência de invers5es 

a - De subsidência mais frequente e relacionada com a bai

xa p luviometria. 

b - Frontal, menos frequente e relacionada coma maior qua_E: 

tidade de precipitação. 

2 - Os ventos predominantes são de Sudeste, desde o nfvel do 

solo até 700 mb. No trabalho realizado por RAMOS 

(1979) é citado que a inversão de subsidência ocorrente 

no Nordeste pode ser destrufda com o uso de fuligem, que au-

mentando a evaporaçio ou seja elevando mais energia para a 

atmosfera conseguirá vencer esta camada favorecendo assim po

sitivamente o regime pluvial da região. Trabalho este concor-



• 2 5 .

dante com o de RAMOS (1975)- que concluiu que a precipita-

çio no Nordeste Brasileiro é inversamente correlacionada com a 

subsidência regional. 

NAMIAS (1972) cita a Influência do hemisfirio 

Norte sobre o clima do Nordeste Brasileiro, afirmando que o 

intenso b1oqueio de circulação sobre a América do Norte e A-

tlântico Norte é usualmente associado com secas devastadoras 

sobre o Nordeste Brasileiro. O efeito lfquido destas mudan-

ças de circulação no Hemisfério Norte é que irio determinar 

um aumento ou diminuição da precipitação, ou seja sua 

variação de ano para ano. 

grande 
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FIGURA 6: Posicionamento variável da CiT durante o ano

(verão e outono) condicionando as chuvas 'do

Norte e Nordeste do Brasil. 
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f\CUAA 7: Posicionamento varliivel CÍ1 durante o ano

(inverno e primavera) condicionando as chu-

vas do Norte e Nordeste do Brasil. 
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Equador 
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FIGURA 8: A orografia i nf 1 nenc i ando no e lima Nordestino,

observa-se entre as serras e o mar temos a 

Zona da Mata(chuvosa), depois desta as chuvas 

rninguarn(agreste) atê va1ores mínimos (caatin-

ga). 
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3, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Termodinâmica, no sentido geral da palavra, e 

a ciência da energia e de suas propriedades: ela está portanto 

relacionada com todos os capítulos da Ffsica e da Química e se 

aplica igualmente a todos os fenômenos moleculares e atômicos 

(D.F.M.; 1982). 

Como 
- � 

se ve, modificar o tempo e m�xer com 

gia, e muita energia. Por exemplo, considerando que, em uma 

área similar a do Estado do Ceará (147.000 km 2 ), para se incre 

mentar em 100 mm o total de precipitação, ter-se-ia equivalen-

te a 9,95 x 1018 caiarias que, em outras palavras, significa-

ria a quantidade de energia suficiente para evaporar um volume 

de âgua igual a 1,47 x 1010m3 . Isto comparativamente é ener-

gia suficiente para evaporar por 4 vezes seguidas o volume de 

igua represada pelo açGde Or6s (o maior do Ceari). 

Conduzir a modificaçio do tempo com ut i i i zação 

de energia de tal dimensão i invi5vc1 por multas raz�es pritl 

cas e econ5mlcas, motivos pelos quais se pensou em outras ai-



ternativas. A primeira delas foi a teoria de Wegener, a segu� 

da, o processo de Bergeron e a terceira, a modificação de 

Findelsen. Esta Última diz: 

11A coexistência das 3 fases (água nos estados so 

lidos. líquido e gasoso) implica em desequilfbrio e precisame� 

te em um desequilfbrio que se inc1 ina em favor da fase sólida 

em detrimento da fase 1Íqulda. 

pitação começa na fase sól ida 1
'. 

Daí a conclusio que toda precl 

mb 

14 Sem ·nÚc 1 eo Com nÜcleo 

1 2 · Ãgua super

l O

8 

4 

Resfriada
LÍQUIDO 

SÕLIDO

VAPOR 

-40 -30 -20 1 O o

FIGURA 9: Neste diagrama de Andrews ve-se uma ilus-

tra�io de que ocorre na natureza com 

vens trlfislcas e em ambientes com 

núcleos de condensaçio. 

nu 

e sem 
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O mecanismo de crescimento de gotfcula inicia 

com a luta entre fases (sólido-líquido) com vantagem para o 

primeiro. Isto é verificável pela própria pressão de satura-

ção de vapor que tem os seguintes valores para tempe ratura de 

-1ooc:

es = 6,lla 10 7,St. 
237,5 + t 10 9,St. 

265,5 + t

onde t é em gra us centígrados e es resulta em milibares. 

a) 2,60 mb qua ndo a superfície é gelo

b) 2,86 mb a sup�rfícle é lfquida

➔ 

-

Alta pressao do Vapor Saturante 

Baixa Pressão do Vapor Saturante 

➔ 

Alta pressao do Vapor Saturante 

+ 

Baixa pressão do Vapor Saturante 

FIGURA 10: Figura i iustrativa da passagem massa 
da água em NÚvens Quentes (A) e Núvens 
frias (B}. 
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O mecanismo de crescimento de goifcula com efei-

to em cadeia, vai estourar as frágeis estruturas granuladas e 

produzir partrcu1as secundirias. Estas, por sua vez, repeti-

rão o mecanismo como multiplicação. O processo precipitante 

poderá ser sólido ou lfquido, dependendo das temperaturas dos 

perfrs inferiores da atmosfera. Esta idéia foi recebida como 

fundamental quando Findeisen (1938) disse que a introdução des 

te mecanismo é essencial como estimulador da precipitação. Po 

rêm, a Idéia de qye mesmo nestas núvens, não esteja associado 

o mecanismo da colisão-coalescência que é o básico para núvens

quentes, ver-se-á que o estudo das núvens inclui fen5menos mi 

crofísicos sendo os primeiros fundamentais para a compreensao 

dos mecanismos condizentes i formaçio e comportamento da nu

vem toda. (BALLESTER, 1972). 

Em carâter geral, as núvens sao formadas por a-

gua na fase gasosa e outras vezes dependendo do grau de 

gia do meio ambiente em duas condiç5es: 

ene r ·· 

l - Com fase gasosa, l fquida e sôl ida

ca), característica de núvens frTgidas. 

(trifâsi-

2 - Com fase gasosa e líquida (bifásica), carac

terística de núvens quentes. 

Assim, a igua na fase líquida esti sempre prese� 

te e observa-se que a natureza peculiar da molécula de agua co�; 

diciona as forças de coesão intermoleculares, alêm de respon

der por particularidades de comportamento macrosc6pico. 



' 
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FIGURA ll: Representação esquemática da molécula de água. 
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Pode-se afirmar: A pol aridade influi na coesao, 

ou melhor, a força de união é influenciada pela disposição das 

cargas elétricas. 

Quanto ao gelo (igua n a  fase �51 Ida), as molicu

las se dispõe segundo o sistema hexagonal. Já na fase lfquida 

as mo1êcu1as assemelham-se ã multipletes. 

Com referênci a às forças resultantes das estru-

turas atômicas têm-se: 

a) Eletros�iticas ou de Coulomb;

b) Eletrodinimicas ou de Van der Waals;

e) Eletrovalentes que t êm origem na valên ci a ele

trônica.

Quanto aos vfnculos intermoleculares e 

de agreg ação têm-se: 

est ados 

la) Na fase sólida a disposição poliédrica acom 

panha o afast amento m�tuo das mol�culas; 
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lb) Na fase líquida há alternância de atração e 

repulsão: devido a maior distância entre as moléculas campo-

nentes do sistema. 

Quanto ao calor específico tem-se: 

l la) Na fase sólida a O º C = 0,5 cal g-1ok-l

a -50º C = 0,4 cal g- lo
k

-l

i ib) Na fase líquida a o 0 c = l ,O cal g-lok -l

a -50 º = l ,3 cal g-lok - l

Isto explica pela dificuldade do líquido oscilar 

enquanto o cristal t eria mais facilidade para tal, resultando, 

como consequência para a fase sólida, valores s empre inferio

res aos da fase líquida ã m esma temperatura. 

O sistema trifásico, visto na Termodinâmica da 

atmosfera, trata do equilíbrio entre moléculas separadas por 

uma superfície int rfacial. 

J°-,, h i\ i� 1\ l\ 0 ,l(q, 
Líquido 

FIGURA i2: Representação esquemática da 
líquido - vapor d 1 água. 

menisco da 
agua 

interface 

As moléculas de água em contato com a superfÍ-

ele interfacial, estio submetidos is forças exercidas por mol; 



eu l as p r ô x i ma s (do i n ter i o r ) , podendo -se d e s p reza r a s 

• 38.

forças 

exercidas pelo vapor devido ao seu somatório bem inferior ao 

da fase liquida. Esta energia potencial poderá ser 

como tensão superificial (o) e tem dimensões de: 

a =  o =  energia/4TI r 2 = (energia/área) 

b = o =  força/2nr = (força/longitude) 

Por isso, para se ter uma maior energia 

cial, as gotículas de água tenderão a ser esféricas. 

definida 

poten-

A tensão superficial também se relaciona com o 

potencial de Helmoltz ou energia 1 ivre de Gibbs. 

Considerando o líquido, ver-se-á que aparecera , 

devido a tensão na superfície, uma força apreciável compres-

são no interior do lfquido. Essa pressão interna ou pressao 

capilar (Pi) relaciona-se com a t ensão, segundo o esquema se

guinte: 

onde 2n 

r 
= Pi 

Esta equaçao e equivalente a: 

Observa-se que tanto o equilíbrio entre fases 

como os processos de mudança de fase podem ser discutidos com 

referência a duas conhecidas funções do estado, ou energia li-

vre que sao: 

a - Potencial de Helmoltz 

H = U - TS ( 1)



- Potencial de Gibbs

G = U - TS + PV

U = energia interna

S = energia do sistema {entropia)

T, P e V =  variáveis de estado

Diferenciando a (l) 

dH = dU • TdS - SdT 

39. 

( 2) 

aplicando o princípio (19) da Termodinâmica TdS 

= dU + PdV 

dH = �� - d� + PdV - SdT 

dH = PdV - SdT 

( 3) 

(li) 

Portanto, num sistema em equilíbrio isovolumêtri 

co e isotérmico dH = O. 

Diferenciando (2) 

dG = dU - TdS - SdT + PdV + VdP 

aplicando a 19 lei da termondinâmica 

TdS = dU + PdV 

dG = - SdT + VdP 

( 3) 

( 5) 

ou seja, em um sistema isotérmico e isob�rico, G 

é estaclonirio, sendo suas variaç�es nula. 

No entanto, quem primeiro calculou as veloctda-

des com que se formam gotas de raio crítico, ou seja, diâme 

tros limite entre gotas que tendem a evaporar-se (raio menor) 

e gotas que tendem a crescer Indefinidamente, para velocidades 

comparivels aos da atmosfera quando a razio de saturaçio{e/ ) 
es 
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foi igual ou maior que 4, foi Wolmer e Weber (1926) citado por 

CEBALLOS (1972). Tais valores são observados em estado nor-

mal, são considerados o ponto ideal de nucleação heterogênea , 

conforme vai abaixo: 

(6) 

6G1 e a energia livre correspondente a condensa

ção do vapor que agora constitui a gota� 

6G2 corresponde a formação da superfície da in-

terfase em que ºL é igual ao número de moléculas por unidade

de coluna de lfquido, k é a constante de Boltzmann, e oLV é a 

energia livre interfacial por unidade de area. 

-4 6G = -- r3 
J 

nl K T ln e
es 

de onde temos: 

2o ralo crftlco = r� = " 
nL KTJn e/e 5 

A equaçao acima pode ser escrita na forma: 

l ....!:_ = 2o
n es nLKTr >� 

( 7) 

(8) 

(9) 

Conhecida como a fórmula de Kelvin. Substituin

do (8) em (7) obteremos a energia 1 ivre crítica: 

_4_T = 
3 

ou 

6G>'c = 3(nLKT ln e/ J 2 

es 

( l O)

( l l )
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óG 
e < es (não saturado) 

tiG* 

e < es 
(supersaturado) 

FIGURA 13. Diagrama que mostra a relação entre a energia 
de Gibbs com o raio da gotícula. 

A - quando e <  e , o vapor nao saturado a uma sus 

perfície plana, as g otas de qual quer r aio tenderão a evapo ra� 

-se.

B - Quando e> e , o vapor supersaturado para va
s 

lores menores que o raio crítico  ocorrera a evaporaçao. 

Observaç5es feitas com agua veri ficaram que qua� 

to ao equi l[br[o m etaestiveis aparecem 2 tipos: 

O primei ro � a continuação da agua no estado ga

soso em equi líbrio com o líquido a pressoes de vapor muito su

periores a anterior, quando ocorre a formação de gotiículas de 

nuvens. 

O segundo é a persistência da água no estado ti-
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quido em temperaturas bem inferiores ao ponto trfplice (é deno 

minada água e m  sub-fusão ou superesfriada). 

A ocorrência destes dois estados rnetaestãveis, se 

devei ausência de partfculas estranhas, ou seja, para a sua 

ocorrência a agua deve estar em estado puro. 

Por conseguinte vê-se que para formação de um 

corpo fTsico corno i urna núvem, hi necessidade de partTculas he 

terogêneas, sejam elas naturais {sais, Óxidos, bases e ácidos), 

ou artificiais de grande eficiênci a. Estes são os núcleos hi 

groscópicos ou de sais solúveis com tamanho comparáveis aos 

comprimentos de onda do espectro visfvel. Isto definitivamen

te faz com que a nucieação atmosférica se inicie em escala mi

croscópica. A relati a pequena curvatura, entio, torna quase 

invisível o efeito Kelvin-Gibbs (de tensão superficia1) a ,es-

ses tamanhos. E, aliás, por causa da natureza d o  núcleo, a g� 

tTcula i constituTda por uma soluçio e nio mais por agua pura. 

Em consequincia o equilfbrio entre fases se tornari alterado 

pelo efeito de pressão de vapor de igua sobre solu�5es. Obse r 

va-se que ela decresce com a concentração da soluçio, pois o

correri uma reduçio da superffcie evaporativa. 

FIGURA 14: 

' 

/"' 
n' 

' 

n' 
ti 

Meniscos de superffcle com 
que se observa pontos com 
pontos com soluto. 

= 

concentração 
d o agua ••• 

concentração 
soluto IJ 

area.s em 
e 

molar da 

molar do 
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E "' n + n 1 (teor de solúto)
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( 1 2) 

( 1 3) 

En = Pressio de equilfbrio do vapor d'igua frente a soluçio. 

E = Pressio saturante frente a agua pura. 

Cte = Depende dos parâmetros fÍsico-quTmicos ou eletroléticos. 

A lei de Rauolt descreve comportamento da pres

sao de vapor das soluções através da equação: 

e' 
e "' n ( 14) 

onde e' e a pressao do vapor sobre a superffcie plana de uma 

solução contendo uma fração molar n de água; e 
- -

e a pressao do 

vapor sobre a agua pura. Ao calcular a fração molar deve- se'I' 

ter o cuidado de incluir o fator de Van 1 t Hoff (i) o qual con-

sidera a dissociação de sais inorgânicos. Este fator não e 

constante, vaira pois com a concentração (McDONALD, 1953}. 

Considerando que uma massa m de peso molecular 

M dissolvida em água de peso molecular Mo para formar uma gotl 

cula de solução de raio r e densidade p 1
, , esta gotícula 

contém efetivamente lm/m moles de soluto e (4/3 ur 3 p 1 
- m) Mo

moles de agua. A fração molar da água será, portanto: 

n = 

imMOl + M (4/3 nr 3 p 1
- m)

( 1 5) 

Verifica-se na expressão (14) que a pressao do 

vapor da gotTcula é assim decrescida do valor para a água por 



um fator assinalado na expressao (15). 

Da equação de Kelvin (9), se a pressão do valor 

sobre uma superfTcie planai es, logo sobre uma gotícula de 

raio r serâ:: 

· 2 oexp [ nl K t r J 

onde e 1 ia expressio do vapor sobre uma gotfcula de raio r,.es 

e a pressao de vapor saturante sobre uma superfTcie plana de 

agua, e a a tensão superficial de energia livre de superfície. 

Continuando em (l-4), (15) e {16) teremos para a pressao de 

vapor d'igua uma gotícula de solução: 

e! 
es 

2a' 
[(exp ----)]nL'K Tr 

im Mo 
[ 1 + M(4/3 1rr3 p1 

- m

onde as quantidades com linha ( 1 ) se referem à solução. 

-1
] ( 1 7) 

Uma forma aproximada da expressão (17) pode ser 

escrita para o caso de uma solução suficientemente diluída 

para o qual� e muito menor do que a f massa de agua na got1cu-

la. Fazendo esta aproximação em potenciais de 1/r, teremos: 

onde a 

e ' 
= 

es 

ou 

e.'
--

é 
= 

-5 = 3,3 . 10 

1 

l 

2a 1 ) 1 ( i m Mo )+ (nL 1 KT) 7- 4!31rp 1M 

a 6 
+ --

-
-

r3

r-1 = -4,3 
• • .. -1 1m n 

r3 
( 18) 

( l 9)

Se a razao de saturação e 1 /e9 para uma gotfcula 
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de solução é plotado como uma função de raio, teremos o con-

junto de  curvas da f i gura seguinte para d iferentes m assas de 

soluto. 

,.....,_ 

<N' 
,._., 

ll'O 

m 
!... 

::, 

.µ 

li) 
!/l 
!... 

© 
o. 
::, 

V') 

0,8 

0,6 
T = OºC 

0,4 

"º. 2

o 

-0,2 u 

L 
' 

-0,4 .§ 

-0,6

-0,8

O ,O l 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

O , 1 l O

FIGURA 15: Supersaturação de equi l Íbrio como uma fun
ção do raio da gotícula para gotículas d' 
água de massa m de soluto com peso molecu
lar Me fator van't Hof f i )BELCULFINt) 
1979. 
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Observando-se as curvas de Kohler,vi-se que a 

esquerda do raio crítico os valores de r são estiveis e a di

reita são instáveis, ou seja, correspondem a processos de cres 

cimento das gotfculas. Citado por BALLEST&R (1972), Acrescen 

te-se também os resultados de TAKAHASHl.et alli (1978), que 

cita a massa do núcleo e sua concentração como os fatores mais 

eficientes para o desenvolvimento da chuva. Segundo Woodcoock 

o valor da massa é de 10-12 a 10-14 g por gota.

Visto então a estrutura da água, seu comportame� 

to e propriedade ffslco-qufmicas, passar-se · i enfocar a con

densação de vapor d'âgua na atmosfera. Esta também forne

cerã subsfdios a um melhor entendimento do processo formativo 

de nüvens, sua evolução e dissipação ou precipitação. 

O vapor d 1 âgua atmosférico,sofrendo um resfria

mento por um processo qua1quer
1
1ibera uma quantidade de ener

gia lntrTnseca a ele, na forma de calor latente de condensa

çao passando ao estado lfquido ou �61 ido, estado esse que vai 

dar origem aos diferentes generos de núvens. Na sua passagem 

·1 fase 1fquida ou s61 ida, o vapor d 1 igua necessita de uma su

perffcie de contato. Na ausência desta,uma supersaturação da 

ordem de 400% ou de um resfriamento que atinja -4o0c. Este va 

lor tem a denominação de ponto de Schaefer, por ter sido ele 

o primeiro a pesquisar. Citado por BALLESTER (1972).

Os nGcleos de condensaçio são impurezas s511das, 

hlgrosc6plcas ou nao, que se encontram em suspensio no ar at

mosférico, exercendo influência primordial no processo de con-
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densaçio atmosférica. São formados por reaç3es qulmicas a pa� 

tir de produtos da combustão, d�s poeiras carregadas pelos ven 

tos, e pela vaporização marinha; esses processos fornecem os 

núcleos com raios maiores que 0,01µ , necessirios para Iniciar 

o processo de condensação.

Os núcleos de condensação es·tão presentes em 

quantidades muito grandes na atmosfera, conforme trabalho de 

FLETCHER (1962) que achou os seguintes valores: 

Sobre agua 

Sobre terra 

CONCENTRAÇÃO DE NOClEOS 

Ai t ken 

10 a 102 

10 a 106

Grandes 

Zero 

l O 2 

Gigantes 

Zero 

QUANTO AO TAMANHO TEM-SE A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO 

Aitken 

Grandes 

Gigantes 

Tamanho do raio 

< O, l µ 

Ultragigantes (JOHNSON, 1982) 

lµ e 0,1µ 

10µ a 1 µ  

> 10µ

Por outro lado é bom frisar que os núcleos que 

tomam parte no processo de formação de núvens são aqueles que 

se ativam para sofrer supersaturaçÕes da ordem de 1% ou menos. 

São estes, os qu� Interessam, pois eles é que ativam a for 

maçao de nGvens. ROGERS (1977) cita que este valor encontrado 

foi: N "' C  (S - l) K , onde 
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N = ��mero de n�cleos com supersaturaçio crftl-

ca inferior a (S - ) por unidade de volume de ar. 

(S - 1 ) = teor miximo de supersaturaçio. C e K 

sao parâmetros que dependem da massa de ar. 

JIUSTO (1966) obteve espec:tros de atividades para 

diversas local idades. A média que f icou para áreas marftlmas 

foi : 

e =  so e K = 0,4 

e para áreas continentais foi: 

C = 4 X 1 03 e K = 0,9. 

TWOMEY (1959) demonstrou que a concentração de 

gotículas formadas em uma corrente vertical ascendente de velo 

cidade U, pode ser �xpressada em termos U, C, e K; para valor 

de K compreendidos entre 0,4 e 1,0, seu resultado pode escre

ver-se, aproximadamente na seguinte forma: 

N :o,88(2/k + 2}[7 X 10-2 u3/2] k/k + 2) (20) 

Onde N, ia concentração de gotas em cm3
, U em cm/s e C e o 

valor apropriado para o percentual de supersaturação. TWOMEYob 

teve assim mesmo uma expressao para o máximo de supersaturação, 

nas correntes ascendentes que aproximadamente pode escrever: 

( s - 1 ) ma X r;;: 3 '6 [ ( l '6 X l o 3 u 3 / 2) / e] l / ( k + 2)

onde (S - l) vem expressando em porcentagem. 

Os núcleos de condensação estão presentes em 

quantidades multo grandes. Supondo-se ;que, seja necessário 

um valor de 2 x 103 cm-3 para sua concentraç , poderemos cal-
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� 
cular o tamanho aproximado das gotas d agua que primeiro se 

condensarão. Suponha que haja 2 x 103 cm- 3 e que uma gota de 

raio rµ se condense em torno de. cada núcleo. Suponha tambim 

que m gramas de igua se condense em cada centTmetro cGbico de 

ar. Pode-se calcular m como sendo o produto do volume das go

tas,peia densidade de água {p)e pela concentração do número de 

gotas {N). 

4 

T 
nr3 N p = m 

r=A 3�

V 
N P'IT 4 

Admitindo valores típicos, substituindo m (22), o raio r 

ri a: 

m = 

N = 2 x 103 cm-3

p = g/cm3

3 X 2 X J0-6
r = 

X TI 2 X 103 • 

r a�, 159 • 

� J, 'l 1 n -
4 

r ;;::: '.:), '"' "- • V cm = 5,42µ 

(21) 

(22) 

se-

Como se sabe o processo de crescimento das gotas 

dentro das núvens é dependente da intensidade de turbulência e 
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xistente dentro das nuvens. As nuvens cümulus1quando oriundai

de convecção térmica, estão associadas com correntes ascenden

tes e isoladas de ar quente, originadas das regi5es aquecidas 

do solo. E1as são relativamente pequenas e- extensio lateral� 

(entre l e 10 km}, porém podem atingir a tropopausa (10 a 15 

km) • Os ventos verticiais dentro de uma nüvem cúmulus geral-

mente apresentam velocidades com valor mtnlmo em torno de 

l m.s-1, podendo no entanto atingir 30 Enquanto isto 

as nÜvens stratus ocorrem em ar que esti ascendendo multo mais 

lentamente (10 cm . s-1). Esse sistema pode ter extensão late

ral de 1000 km. Essas nüvens são encontradas dentro dos n1-

veis da troposfera. 
- ... 

Observa-se que as gotas das nuvens nao conservam 

o seu raio original(cerca de 5µ) por multo tempo. Há uma ten-

ciência para que as gotas grandes cresçam cada vez mais, enqua� 

to as pequenas tendem a desaparecer. Isto pode ser represent� 

do pela condensação de gotas (dm/dt >O) e evaporação de gotas 

(drn/dt < O). 

10-l a lµ.

O tamanho da gotícula normalmente se situa entre 

De acordo com MASON (1962) ve-se que o tamanho 

de gotícula em uma núvem cúmulus com longa duração é em torno 

de 5µ de raio, enquanto o de uma nuvem semelhante recem for-

mada é,em sua maloria
h

da ordem de lOµ. 

Vê-se também que a relação entre tamanho de 

cleos de condensação, gotas tfpicas e gotas grandes de 

nu-

nuvem 

é volumétrica. t assim como o volume variando na proporção çÚ 



cGblca do ralo. Vi-se, que para atingir o tamanho da uma gotl 

cula de 100µ de .. - 31; ,. rato sao necessar1os 1060 gotfculas de ralo i-

gual a 10µ ou de 8 gotfculas de raio igual a 50µ. Este cres

cimento de origem do fluxo de massa de vapor de igua sobre a 

superffcle s5l ida e lfquida se di por dlfusio i e obedece a f5r 

mula: 
➔ + 

Fo = - 0Vp 1 

em que: 
➔ 

Fo = densidade de f luxo (vetorial) 

D =  coeficiente de difusividade do vapor d 1 água 

(escala
1

r,) 

V =  gradiente de tensão existente entre as supe�� 

ffcies, i51ida e ffquida de�igua (vetorial) 

p 1 ""densidade do vapor d'âgua no ambiente {umid,! 

de absoluta). 

O sinal negativo e para indicar que o fluxo e 

o inverso do gradiente.

Em uma nuvem composta de gotículas de igua, a 

coalescência é o principal mecanismo causador do crescimento 

diferencial, porque gotas de tamanhos diferentes caem em velo

cidades diferentes. 

Sabe-se que as gotas de nuvem sio mlcromitrlcas 

enquanto as gotas de chuva são mi 1 imêtricas. Sendo assim, o 

processo de condensação por dinâmica de fluxo nao conseguirá 

superar este intervalo. Essa condição é importante nos está-

gios iniciais e devido seu processo efetuar-se mais lentamente, 
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outro mecanismo ffsico é responsável pelo fen5meno: a col isio 

- coalescência. Foi proposto inicialmente por langmuir et 

alii (1948), citado por BALLESTER (1972). 

Em seus trabalhos WOODS et ali i (1973), chegaram 

a conclusão que a condensação se verifica até 15µ de raio,qua� 

do em turbulência entre 15µ e 20µ de raio e com co1 isão-coa1es 

cência acima de 20µ. LATHAN (1969) achou o valor de 18µ de 

raio para a condensação. Já HOCK!NG et alii (1970) citam o 

valor de 19µ e este valor é universalmente aceito. Para gotf

culas menores a eficiência de colisão desaparece, sendo que 

esse fenômeno não é comum na população de muitas núvens, o que 

resulta confirmada a sua estabilidade. 

"------ -- -- -- -- -- --- ::;;---r---

FIGURA 16: Esquema de uma gota com raio )q que 
coleta uma gotícula com raio x2 

Langmuir calculou uma tabela de valores E (efi

ciência como função do ralo da gota e do ralo da gotTcula. Os 

resultantes sio mostrados na figura que segue. 
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A ·velocidade constante de queda que uma gota a

tinge apos um determinado periodo de tempo sob a açio da gravl 

dade é chamada de velocidade-terminal. Observa-se que para um 

determinado material, quanto maior a gota, maior a '  velocidade 

terminal. As gotas de água com raio menor que 50� seguem a 

lei de Stokes, ou seja que a velocidade terminal varia confor-

me o quadrado do raio da gota. Um típico núcleo de condensa-
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çao tem velocidade terminal de 10-40cm.s-l, e para facilidades

priticas pode ser considerada como nio totalmente estabilizada. 

Ji uma gota de núvem tem velocidade terminal de lcm.s-1, ou 0 s� 

ja, esta gota para cair através de uma núvem de 864m, levari � 

xatamente um dia. Nestas condições pode se afirmar que está 

em suspensao permanente. Como o tempo de vida de uma núvem e

entre 30 e 90 minutos, vê-se que esta gota é altamente está-

vel e nio propiciari chuva. Segundo LATHAN (1969) o tamanho 

mfnimo para infcio da coalescência é de gotfculas de 18µ de 

raio. � um processo mecânico que explica fundamentalmente 

precipitaçio de núvens bifisicas, particularmente as marinhas, 

devido a presença de gotas de raios m aiores. 

Quanto ao funcionamento do mecanismo de coales

cincia ele pode ser visto no desenho abaixo para as condiç5es 

de ar imóvel e o ar com corrente ascen dente. 

o 
o 
o l 

o 
o 
o 

1 
l 

FIGURA 18: Diagrama do mecanismo de coalescência nas 
condlç�es de ar im6vel e ar correntes as
cendentes. 
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Pode-se afirmar que a eflciincla de co1 isio e 

coalescincla neces�irias i igual a unidade, quando as areas 

das gotfculas coletora e do cilindro varrido wio Iguais e qua! 

do todas que colidem venham a coalescer. 

7f X i 2
E .,. 

7f X ::'.L 
2 

vê-se no geral que a direção da mudança é 

que haja poucas gotas grandes em detrimento de muitas 

para 

outras 

pequenas. No caso da condi�io do ar lm5vel, vi-se que o tama

nho da gota final deveri ser menor que a condiçio de presença 

de corrente ascendente. Será a presença desta corrente ascen-

dente que ocasionará uma demora maior da gota para alcançar a 

base da núvem e consequentemente, terá mais tempo e oportunid!� 

da de colidir e coalescer com gotfculas do sistema. 

Observa-se que os causadores da diferença i n i -

cial nos ta.manhas de gotas necessáxias para começar o processo 

de coalescincia sao: 

1 - Os diferentes n�cleos de condensaçio que po

dem formar gotfculas de tamanhos diferentes, dependendo do ta-

manho e da composiçio q�fmica dos nGcleos. Se os n�cleos sao 

pequenos e nio se dissolvem em igua, deve-se esperar tamanho� 

niforme, pr5xlmo ao raio de ]µ. Os grandes nGcleos de sal en-

tre os quais os de NaCI, podem, entretanto, formar gotas de ta 

manha muito maior. 

2 - A coalesc;ncia de gotfculas que se formam co 

mo resultado de colisões acidentais. 
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Na natureza pode sempre ocorrer, embora seja de importância re 

duzida. 

3 - O crescimento de gotas menores, que ocorre 

devido a propriedade tenmodlnimica de curvatura da superffcie. 

Quanto menor o ralo, maior a tensio de saturaçio sobre a supeL 

fície e quanto maior o raio, menor será a tensão de saturação 

necessária para saturar. 

Pelo que se viu dos fatores condicionantes do 

processo de coalescincla, o crescimento do gota esti relacion� 

da ao tempo gasto pela mesma no interior da nGvem e ao 

de gotas menores disponíveis para a absorçio que estejam 

trajetória de deslocamento da gota. 

numero 

na 

No caso do Nordeste brasileiro. o que se caract• 

riza pelos processos dominantes de cGmulus quentes sio dife

renças ffsicas entre e stratus que estio na extensio vertical 

do sistema n�vem e na grandeza das correntes ascendentes, sen-

do estes fatores multo maiores para as n�vens CGmu1us. Assim 

sendo a n�vem C�mulus pode ter ati 10 a 15 km de altura e as 

correntes ascendentes entre lm.s-1 a 30m.s-1. As n�vens Stra

tus tem valores ao redor de 1 km e 10 cm.s- 1•

Citando dados de G0ODY et alll (1975) ve-se que 

um cúmulus que tenha temperatura da base igual a 20° c, altura 

igual a 2,4 km, corrente ascendente igual a 3 m.s-1 possibi li

tari que uma gota de 20µ de raio e com velocidade terminal de 

4 cm.s-i oscile com velocidade de 292 cm.s-l. A medida que se 

elevar, iri crescer ati atingir um raio aproximado de 400µ. 
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quando sua velo cidade terminal iri igualar a velocidade da 

corrente ascendente. Após ter itingido esse tamanho. a gota 

começará a cair. O ápice da trajetória está aproximadamente a 

2,� km acima d o  nfvel da base. A gota continuari e atingi ri 

a base da núvem como gota grande, aproximadamente com 

(2,5 mm de raio). 

2,4km 

r = 20µ 

o 
! 

o 

' 
o 

r 
o 

r = 2500JJ 

2500µ 

; terminal = 4 cm s-1 -+ 

v = terminal= 1300 cm s-1 

v ascensao = 296 cm s-1 ; descuda = 1000 cm s-l

FIGURA 19: Esquema da evolução de gotícula de núvem 
a gota de chuva. Pelo fenômeno físico de 
coaiescência (GOODY e WALKER, 1975). 
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A seguir um diagrama de evolu�io de preclpltaçio 

em nuvens Stratus e CGmulus, estes em duas sltuaç5es, a prime! 

ra com núcleos de ge1o e a segunda com gotas grandes e 

(MASON, 1957). 

agua 
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N o e a s o .p r e s e n t e e o n e e n t r o u -se o e s t u d o p a r t i c u -

larmente sobre as núvens do Nordeste rasilelro. 

Inicialmente enfocou-se um sistema bifâslco por 

ser o mais ocorrente em baixas latitudes e observado em mis-

sões de nuc1eação na área (1973, 1974 e 1975}. Este sistema 

bifásico no caso um sistema em equilíbrio é identificado como 

uma núvem, composto por miríades de gotículas de reduzidos ra

ios, em média de 10µ, com concentração de 10' cm� 3 e velocida

de igual a 1 cm.s-1. (McDONALD 1958). Se o objetivoé·conseguir 

condições de instabilidade, poder-se-á obter com a inclusão de 

gotículas d'água de 50 a 150µ., e núcleos gigantes de NaCl 

(LANGMU!R, 1948). 

JOHNSON (1982) cita a importância dos núcleos g� 

gantes e ultragigantes da ordem de 10µ de diimetro como ele-

mentos fundamentais na iniciação da chuva em núvens quentes.Já 

HINDMAN li et alii (1977) cita como núcleos gigantes aqueles 

com diimetro maior ou Igual a 2µ. Fournier d'Albe citado por 

BATTAN (1962) conduziu uma 5irle de experimentos com o uso de 

NaC1 no Paquistão. Já Bowen citado por BATT (1962) com utl 

lizaçio de igua obteve alguns sucessos na Aust-rália. Poste-" 

riormente ROSINSKI (1979) estudando o efeito da temperatura �s 

nCcleos de condensação sobre tamanho das partTculas evidenciou 

que: 

1 - Para todas as partfculas de núc1eos de con

densaç , cada partfcula i sempre associada com uma temperatu

ra especffica. 
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2 - O n�cleo de condensa�io para certos Interva

los de temperaturas pode iniciar a condensaçio por partfculas 

de diferentes tamanhos. 

3 - Cada substincia tem uma temperatura caracte

rfstlca de condensaçio a qual nio muda com um posterior In

cremento do tamanho da partTcula. Essa varlaçio de tamanho i 

promovida pela condensação do vapor d 1 âgua da atmosfera em tor 

no de si chegando a atingir o raio de 18µ. Esse 

ê por efeito de colisão e coalescência. 

crescimento 

Para JOHNSON (1982) a coalescência inicia entre 

20-25µ de raio da gotfcula. LATHAN (1969) cita 18µ e HOCKING

(1970) cita 19µ como valores iniciais do processo de colisão

coalescência até atingir o tamanho de gota precipitante, 113mm 

de raio, concentração de 103 cm- 3 e velocidade terminal d� 

650 cm.s-1, que, vencendo as forças de sentido ascendente, pr� 

cipitam-se na superfície terrestre. (McDONALD, 1958). 

Quando se trata de núvens trifásicas os agentes 

utilizados são: C0
2 

sólido (SCHAEFER 1946), Ag1 , (VONNEGUT 

1947). HARRIS JR. (1963) cita substâncias inorgânicas, como 

as analisadas por FUKUTA (1958) e MIRABEL et alii (1978). Subs 

tâncias orgânicas estudadas por FUKUTA e MASON (1962) e PARUNGO 

et alii (1967), MAC ALLEN (1962) observou a formação de núvens 

Cúmulus por origem da queima de uma planta�io de borracha na 

Malásia e com precipitação observada. LAYTON et a1 ii (l963)u

tillzaram mica como agente nucleante. CARVALHO (1983) obser

vou a formação de núvens Cúmu1 us tendo origem em queima de 
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canavial, porem sem haver precipltatio. BL CHARD et a 1 i i 

(1964) relacionaram nGc1eos marinhos com a formaçio de nuven•. 

W00DCO0K et ali i ( 1963) mos t ra.m que a· adição de 

20-40 mg de finas partfculas de Natl por kg de ar resultam em

suficiente calor para começar movimentos ascendentes de ar e 

talvez causar formação de nuvens. 

FUKUTA (1965, 1963, 1966, 1968) em que o autor 

cita no 19 trabalho que a habilidade de certos compostos orga

nicos pode ser mais ainda favorecida para promover condensação 

próxima do o
º
c por borrifamento destes solutos em solventes or 

ginlcos convenientes. Um dos fatores mais importantes para 

uma maior eficiência vem a ser a imiscibil i de da solução com 

a agua. No 29 trabalho o autor mostra o ponto tirmico de lnf

cuo da condensa�io de 329 compostos orginicos. No 39 trabalho 

o autor cita a vantagem do Metaldefdo como agente nucleante, 

pois o mesmo é at1vo em temperaturas tio altas como 1 ° c. No 

49 trabalho o autor cita que esta substincla pode ser usada 

em semeadura direta nas núvens frígidas, pois sua caracterfsti 

ca dipolar reduz polariza�io na gotfcula da nGvem e hi então a 

tração mútua, quanto ao risco de poluição é mfnimo por causa 

da evaporação, da dlspol imerizaçio em acetaldeTdo e oxidaçio 

para ácido acético. 

KNOLLE.NBERG ( 1966) estudou o comportamento da 

Urila em núvens com igua supercongelada e chegou a conclusio , 

que a Uriia i tio efetiva como núcleo de condensação como o 

C0 2 (sÕiido ... PARUNGO (1967} diz da probabilidade do uso de 
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compostos �61 Idos orginicos como núcleos de condensaçio para 

n�vens com igua supercongelada. Pode ser prevista para um nu-

mero limitado de casos por consideração puramente termodinâmi

ca, A presença de aminoicidos na precipitaçio e no ar sugere 

a possibilidade destes compostos orgânicos (fenóis e âcidos)no 

processo de precipitação. 

ROSINSKI et alii (1969) observaram a presença de 

partfculas insolúveis em gotas de água e em granizo. Isto deu 

possibilidade de estudo de partículas de aerosol da fase líqu� 

da e concluiu que: 

1 - Partfculas de aerosol constituem uma intrin-

� 
seca parte de nuvem convectiva em uma tempestade. 

2 - A distribuição do tamanho de gotículas em 

urna nuvem é extensa. alcançando até tamanho de partículas ul

tragigantes do aerosol (maior que 75µ de diâmetro). 

3 - Partfculas ultragigantes do aeroso1 começam 

a acrescer gotfculas de núvem corno filhas quando elas entram 

na nuvem. 

4 - A distribuiçio do tamanho de gotfculas de

pende da concentração de partículas ultragigantes do aeroso1. 

LAYNTON et ali i ( 1969) observaram que a depo-

s l çio de Agi em igua supercongelada ocorre mais ou menos a 

-5ºC quando a temperatura de deposição i -9°C.

ras para infcio de nucleaçio são de Interesse. 

Três temperat!!. 

A 1, e na qual 

ocorre a transiçio de condensaçio para deposlçio. A 2f na 

qual a deposição ocorre primeiro e a 3� na qual o líquido en-
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tra em contacto com nGcleos gelados. 

HOBBS e t  alii (1970) observaram em Seattle que 

nas vizinhanças de fibrlcas de papel devido a 1iberaçio de 

20 ton por dia de partTculas para a atmosfera constitu{das de 

Na2s03, NH4HS03, Ca(Hso3)2, NaOH, Na2so3 e H2S04, devido a

grande maioria destas moliculas terem entre Iµ a 10µ de dlime 

tro, o espectro se situar entre submicron a centenas de micra 

em dlimetro e devido a sua natureza, serem excelentes como nG

cleos de condensa�io, deu-se como resultado, um incremento pi� 

viom�trlco da  ordem de 30%. 

WOODCOOK e BLANCHARD (1955) tem atentado para a 

relaçio entre o numero de partfculas gigantes de soluçio e o 

peso das mesmas, bem como o nGmero de partículas e gotas por 

met�o cGblco de ar. 

WOODCOOK et ali i ( 1971) mostram que o crescimento 

das gotas ocorre por coalescência e se verifica quando o con

teúdo de peso do sal da gotícula esti entre 10-12 a 10-149. 

BLANCHARD (1971) observou que 50% dos núcleos em 

uma nuvem na superficie do mar perto de Barbados foram destruí 

dos no ar a temperatura maior ou igual a 320°c. Conclui-se po� 

tanto pela temperatura observada para extin�io dos núcleos que 

estes sejam origem orgânica do mar que deu origem a um 

que se espalha por difusão. 

f i 1 me 

{ \ • • � 1 • TWOMEY ,1971, ver1f1cou que nuc,eos naturais de 

oúvens que sejam de origem marTtima ou continentais mostram al 

ta volatilidade quando aquecidos. Poucos núcleos naturais o-
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poem-se a altas temperaturas as �uals podem ser aplicadas aó 

NaCJ e a outros sais. A maior parte dos nQcleos sio por uma 

razao um pouco diferentes do que o NaC1 ou sais marinhos, pro

vavelmente trata-se de Sulfato d e  Amônia. A concentração dos 

nGcieos nio volitels rarament e  excede 10 por cmJ.� O nGmero de 

núcleos observados sobre a terra mostra que sua produ�io i em 

torno de 10 a 100 cm-2. s-1. 

FUKUTA et alii ( 1971) mostram a habilidade do 

C0 2 s51 i�o para geração de cristais de gelo em nGvens com 

gua superesfriada. Em conjun�io com medidas separadas de ra-

zio de sublima�io do gelo seco e velocidade terminal dos blo

cos de gelo seco, o número de cristais gerados foi da ordem de 

8 x 1011 e foi independente do tamanho do bloco (0,3 a 2 cm de 

diâmetro) e da temperatura do ar (-2 a 12° c). 

HERMAN (1972) mostra neste trabalho uma série de 

dados e a relaçio entre o tamanho da partfcula e sua habillda-

de no processo de nucleação. Encontrou que partículas com dli 

metro menor que 0,02µ �io ativas a -20° c e partTculas com dii

metro menor ou lgual, 0,025µ sio ativas a -15ºC e cita que 

durante o 11Word Shop on Ice Condensation Nucleí 11 os resultados 

foram: 

Pa,rtTculas com ::,e 0,02lJ de diâmetro são ativas a -20°c 

Partículas com ::,e 0,04µ de diâmetro sao ativas a -16°C 

Quando a supersatura�io foi suspensa e as partT

culas foram expressas somente na saturaçio da igua os resulta

dos foram: 



PartTculas com � 0,05µ de diâmetro são ativas a -200 

Partículas com � 0,15µ de diâmetro sio ativas a -16º

.66. 

CARVEY (1973) observando as propriedades do Agl 

com re1açio a sua lnteraçio na nGvem observou o seu decaimen

to. RElata o que Rouland et a.li i (1964) reportaram igualmente'. 

BRIYANT e MASON (1960) tambim observaram o deca imento da ativi 

dade do Agl por efeito da luz solar relacionada ao tempo com 

5 a 10 minu tos e caindo progressivamente. DOBBiSSJK et alii 

(1971) ir'radiaram o Agl, com raios Gama de fonte cf>O e observao 

ram que ele nio decai n as 48 horas seguintes. 

ROSINSK et ali i (1974), neste trabalho apresenti� 

ram resultados que deram suporte a Fukuta e Paik para mostra

rem por cilculo que o Ag no composto Agi era o responsivel pe

lo desenvolvimento da nucleação. 

ROSINSK et a li i {1976) apresentam neste trabalho 

nuclea�io de igua e gelo por particulas em translente supersa

turação circundante (estudada em laboratório). 

a) Nas particulas de Agi (0.04 a 0,1µ de diime

tro) Incluindo igua a temperatura de -9,8 mais ou menos O,lº C 

e gelo a baixa temperatura. 

b) Par�fculas de solo com dlimetro de 40µ nu-

cleando gelo abaixo de - 16,8 ° c. Partfculas de solo com 20µ 

de diâmetro nucleando gelo de -20°C. 

VAU et al li (1974) contam sobre a presença de 

núcleos provenientes de bactérias Pseudomonas syringare, com 

características da alta atividade. Pontos de evidincla do fa-
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to i que cilulas bacterianas sao os núcleos. Parece que a ca-, 

pacidade de nucleaçio i uma rara e mutivel propriedade das ce-

lulas. A razio final ia posslbl lidada que tem a bactiria de 

ter um papel no processo de precipitaçio atmosfirica. Mate-

riais orgânicos oriundos das plantas são os maiores contribuin 

tes dos núcleos de gelo da atmosfera. E sugerido até uma 

classificação climática s imi 1ar de Koppen que seria: 

Zona A - 103 - núcleos ativos a - JOº C

Zona e - 105 - núcleos ativos a - lOºC

Zona o - 109 núcleos ativos a - 10
°

c

SHEN et ali i (1977), dizem do uso de micas (fluo 

rina e fluorfloglopita) para produção de alto volume de agua 

a baixa temperatura, tanto quanto outros agentes incluindo o 

hidroxiflopita e o Iodeto de Prata. Fluorflogloplta tem uma 

grande combinação com cristais de gelo, porém o embrião da a-

gua é aparentemente sustentado por um laço de hidroginio assis 

tido por alguns vizinhos fons de Potissio. 

W0ODCOOK (1978) cita que a distribuição da agua 

em nevoeiros advectivos, é uma função do tamanho da gotfcula, 

e é afetado pelo peso das partículas de sa]. Esta e canse-

guida quando as gotículas de sal são evaporadas, fazendo as 

partfculas de sal produzirem um nevoeiro sobre o oceano. t 

observado quando a concentração de partículas de sal entre 

10-13 a 10-iOg (0, 4 a 4 µ de diâmetro), para várias horas no ar

saturado de igua, indica que a iniciação de alguns nevoeiros 

ocorre quando a umidade relativa esti pr6xima de 100%. 
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TAKAHASHI et alii (1978) em seus trabalhos mos-

tram que a massa do nGcleo e sua concentratio •io os 

mais eficientes para o desenvolvimento da chuva. 

fatores 

Citando 

Woodcook (1971) i dito que o valor ide 10-12 a 10-4 g, ou se-

Ja não i o tamanho do núcleo o fator mais Influente para 

ciação da chuva quente. 

i n i -

TWOMEY (1978) neste trabalho mostra que partTc� 

las do tamanho da faixa do Ultra Violeta sio pouco importantes 

para agirem como n�cleos de condensação. 

CLAVELIN et alii (1979) conta da condensação que 

i favorecida quando· da presença de certos icidos como Nftrico 

e Sulfúrico no sistema considerado. 

ALOFS et alii (1979) escrevem como referência a 

monodispersio de aerosois de NaCI em confronto com a teoria de 

Kohker. Isto e, eles nuclearam com soluçio de NaCJ, com este 

desidratado, e não encontraram diferenças no limiar de ativa

çao. 

Visto estas conslderaç5es gerais, serao observa

das a seguir os aspectos dos sistemas que têm propriedades ma

crosc5pidas, como tamanho e correntes ascendentes, e microsc6-

picas, como quantidade de igua ITqulda e espectro de tamanho 

de gotfculas. Quanto ao tamanho e correntes ascendentes, os 

C�mulus apresentam os maiores Índices. Tanto no tamanho como 

nos valores das correntes as cendentes. t variável, mas pode-

se admitir uma espessura de 2 a 15 km e uma velocidade média 

de 1 a 30 m.s-1. No caso de Stratus de espessura Inferior a 



l km de correntes ascendentes inferiores a I m.s-1 •
., 

No espectro de igua lfqulda encontrou-se valor 

mêdio de 0,5 a l,O g.m-3. SQUIRES e VALMER (1957} encontraram 

-,35 g.m-3 e VALMER (1952) 0,28 g.m-3. Trabalhos conduzidos 

por Marques (1976) na Amzônia e PERELLAe'J\J::i1·0' (1979) no Nor

deste encontraram valores semelhantes. 

No espectro de gotículas, as núvens varian gra� 

demente umas das outras. As nuvens marítimas contendo um gra� 

de número de grandes gotfculas e as continentais um grande nú-

mero de pequenas gotículas. BATTAN (1962) cita que a concen-

traçio de gotículas sobre ireas continentais e oceanos, com 

Cúmulus de bom tempo é respectivamente 200 a 300 gotículas por 

cm-3 e 55 gotículas por cm- 3 .

SQUIRES (1958) e TWOMEY (1959) observaram que 

nuvens marítimas contêm em midia 50 gotfculas por cm3 . Por 

outro lado núvens continentais contêm em média 500 gotículas 

por cm 3 e atingem espessuras muito maiores continuando estâ-

veis, Isto i porque sio constituídas por uma alta densidade de 

gotículas. Por conseguinte com um espectro reduzido o que fa 

vorece sua estabilidade. Na reapdade ocorre que estas nu-

vens levam tão grande tempo desenvolverem precipitação natural 

que se dissipam antes de produzirem a chuva. 

A solução seria a utll ização de uma metodologia 

operacional, isto é. lançar por efeito de nuclea partfcu-

las com dlimetro maior que 10µ de raio o que favorece o seu 

desenvolvimento e posterior preclpltação. 
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A tecnologia recomendada consiste em liberar n� 
� 

base da nuvem os n�cleos e estes entrando e se inc6rporando ao 

sistema pelas correntes ascendentes desenvolverem entio uma 

instabilidade desejada. Esta �icnica de nucleaçio foi utl1 iz� 

da por Davies (1954) na Ãfrica Oriental. As núvens eram nu-

cleadas com sal finamente pulverizado que era dispersado por 

explosio ao alcançar a base da n�vem. Observou-se que gra� 

de proporçio das núvens tratadas precipita ap�s 20 ou 30 minu

tos da nucleação •. 

Se observa que as a eronaves que trabalham no ser 

viço de nucleação de nuvens ora o fazem na base, ora, a 1/3 

ora na l/2 da nuvem. O ideal seria utilizar a recomendação de 

Davies (1954) que faz parte de um entendimento mais racional, 

lembrando que a solução nucleante sendo lançada na base da 

nGvem i levada para dentro da n�vem e daf em toda sua espessu-

ra para se desenvolver. O que mais varia .em resultado positi-

vo e em funçio da espessura da n�vern. {BELCULFINE, 1977).

ALOFS, et alii (1979) em experiências usando mo

nodlspersio de NaCl em soluçio e desidratado, observou que nao

existe diferenças no 1 imlar de atlvaçio do Cloreto de S5dl6. 

Experimentos conduzidos em Petrol ina consegui-

ram Incrementes da ordem de 20 a 25% sobre o total de precipi

taçio o que é altamente satisfatório. 

Citando os resultados obtidos atê agora, temos: 

1 - HALL et alii (1953) apresentaram resultados 

em que o aumento da precipitação em experimentos de semeadura 
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realizados na Callf5rnia foram da ordem de 1% em 1948 e de 5% 

nos anos de 1949 e 1950. 

2 - Em 1953 O adv-004y Comite oó Cont4ol, dirigi

do por ORVllLE, concluiu que após 3 anos a semeadura em núvens 

no perfodo de inverno no Oeste dos Estados Unidos produziu um 

incremento da ordem de 10 a 15% na precipitação. 

reas não montanhosas, não foi verificado qualquer 

de precipitação. 

Porém em a-

incremento 

3 - Wo�ld Meteo�olog�cal Ongan-lzation (1955) por 

meio de um grupo dirigido por LUOLAN conclui que existe algu

mas justificativas para supor que o incremento lfquldo nao 

traz beneficio econ3mlco. E que o incremento lfquido da pre

cipitaçio nio tem demonstrado mais do que razoiveis dúvidas nas 

-

opera�oes realizadas nestes 7 anos. Nos Estados Unidos e Fran 

ça. 

4 - BOWEN (1958) apresenta resultados encorajad� 

res em experiências conduzidas na Austrá1 ia em 1955 e 1956. O 

incremento foi da ordem de 30%, por�m o tempo observado foi de 

12 meses
i o que é muito pouco. 

5 - Wo�ld Meteo4ological O�ganization (1970) por 

meio de NEIBURGER diz: A tecnologia em núvens quentes é com o 

uso de grandes núcleos, e o incremento esperado- é em torno de 

20%. A midla de Incremento em nüvens trlfislcas com o uso de 

Agi ida ordem de 19%. Outras lnformaç5es estio no mesmo tra 

balho sobre diversos experimentos 

6 - HOBBS (1970) conta da influência nulceà-
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çio i originada por re�[duos eliminados por chamlnis, observa 

que comparando estatisticamente·• precipita�io de 1929-1946 e 

1947-1946 na região, observou um incremento no total da preci

pitação da ordem de 30%. H I NDMAMN 11 ( 1977) argumenta que 

os resultados responsáveis pelo incremento da precipitação nao 

sao s5 os grandes e gigantes nGcleos produzidos pela fibrica, 

mas tambim o calor e a umidade emitidos pela fibrlca, pois ele 

observou que nGvens produzidas pela ascensio das chaminés nao 

evolufram até o produto chuva. 

7 - SHARON (1978} em trabalho rea.1 izado e condu

zido em Israel achou como efeito d a  semeadura um incremento de 

7% no total da precipitação. 

8 - NICHERSON (FACE, Raln6all Re4ult4 Seedlng 

E66ee on Natunal Va�lablllty 1979). Achou como resultado um 

Incremento de 20% superior a ireas nio nucleadas. t bom saber

que Isto i sobre uma irea de 13.000 km3, o que i bem signific� 

tiva. Isto observado entre o perfodo de 1970 a 1976. No en-

tanto conslderaç�es como natural variabilidade da preciplta

çio i influincia da mesoescala meteor�16gica. GELHAUS et all i 

(1974) mostram que as diferenças entre as ireas alvo e contro

le eram mínimas quando a influência era de um fenômeno meteoro 

J6gico mais extenso. Nio se chegou a conclusio positiva ou ne 

gatlva sobre o efeito da semeadura. porim i sugerido que varia 

çoes em que larga escala meteoro16gica estio refletidas no e-

feito semeadura. 

Particularmente no Nordeste i muito mais difícil 
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fazer qualquer estimativa devido a exrrema varia�io na precipl 

tação que como exemplo, tem-se Fortaleza que apresenta os se

guintes valores: 

1958 458mm 

l 9 7 O 1 • 1 O O mm

1974 2.200mm 

Como se ve, isto mascara qualquer avanço de tec

nologia. BELCULFINI: et ali i (1979) utilizaram o método 11cross 

over11 com instala1;,ão de te1ep1uviôrnetros em duas áreas e obeti 

veram como resultados Incremento da ordem de 20 a 25%. 

No Nordeste brasileiro as operações de semeaduras 
� 

de nuvens se processam regularmente desta maneira: 

Prepara-se a solução saturada de Cloreto de SÕ

dio (percebe-se pede aparecimento do precipitado), é abasteci

do o aviio com a soluçio, e em seguida com as informa�&es rec� 

bidas e analisadas por meteorologista, o av'ião é orientado a 

dirigir-se aos locais identificados como provivels ocorrentes 

Chegando entio ao local, o operador 

faz o lançamento da soluçio no plano inferior da nGvem e assim 

em toda a extensão da formação. No vSo são tomadas as temper! 

turas do term&metro de bulbo seco e bulbo Gnido, altura da nG

vem, ve1ocidade e direção do vento e identificação do tipo de 

nuvem. 

Utiliza-se como suporte informativo as fotogr! 

fias do satêl ite GOESS. Estas são recebidas com 3 horas de a-

traso. Neste caso muitas vezes a formação se modificou e por 
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isso se faz a nuclea�io nas cercan ias para aproveitamento mlor 

das condições existentes. Esta "quantidade de solução é geral 

mente consumida numa etapa de 2 horas de voo e corresponde em 

NaCl a um total de 160 kg. Fazendo a consideração que 58g de 

NaCl (molécula-grama) contém 6.02 x 10 2 3 itomos-gramas, encon 

tramas para 160 kg de NaCI um total de 1.66 x 1027 itomos-gra-

mas Corno porim sio milhares os itomos-gramas que comp�em um 

cristal e considerando um cristal com 1000 itomos-gramas de 

NaC1 de aresta, teríamos um cristal com 10 9 átomos - gramas o 

qual teria uma massa de 10-139. Como dito acima a semeadura é 

feita em torno de 2 horas. Esgotada a solução- é a aeronave re 

colhida no aeroporto sede ou nos postos de apoio e 

novamente para outra operação de nucleacio. 

preparada 

Preferencialmente as aeronaves trabalham nas ho

ras mais amenas coincidindo com menor grau de energia do meio 

a m b i e n t e , e.o n s e q u e n t em e n t e um a ma i o r um i d a d e r e l a t i v a o q u e 

viria favorecer a saturaçio do ambiente e possibilitar a for-

mação de -núv·ens 11 

Esse método é considerado o mais eficiente como 

semeadura de nuvens, para posterior observa�io de desenvolvi-

mente. 

Durante as operaçoes de nuclea�io pode-se obser 

var precipltaçio e nio preclpitaçio. Como causas pode-se cl-

tar: 

a - A precipitação sempre ocorre e•-é observada 

em cGmu1us com mais de 3 km de espessura. r sempre 
• ., 1 Vi·S!Ve , 
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ocorrendo com menor frequincla em nGvens com 2 a 3 km de es-

pessura. 

b - Observa-se tambim que o tempo de respota pa

ra que ocorra precipitaçio i em média de 10 a 30 minutos. 

e - Tamanho Inadequado da nGvem e que nao conse

guindo evoluir entra em processo de evaporaçio e finda-se. ·ci

ta-se os cúmulus continentais com menor de 1.000m de espes-

1 
,, • sura como exemp o �1p1co. 

d - Presença de camada de subsidincla que impe-

de o desenvolvimento normal da nGvem e portanto tambim acarre• 
-

tando sua evaporaçao. 

Outro método de semear as núvens seria pela uti 

lização de geradores de solo: Esses quelmadores trabalhando 

em elevado nTvel �érmlco sublimam o NaCl provocando safda dos 

gases, sua ascençio na atmosfera. Essas correntes ascen-

dentes chegam a�i as núvens e d•T ocorreri o processo Ji visto 

anteriormente, ou seja: Condensaçio, Cotlsio, Coalescêncla,Qu� 

bra, Colisã� __, Coalescência e Precipitação. A-té atingir o ta

manho de gota precipitante. 

ALOFS (1979) utilizou no processo de nucleação 

NaCl em soluçio e desidratado, nio achando diferença no limiar 

de ativação. 

A vantagem do gerador de supe r e i e- é esta r no 

solo e ser de construçio rGstica, porim tecnicamente adequada. 

Evitaria o alto custo de aeronaves e sua manute • A des-

vantage� e ser fixado no local. Por serem em número muito ele 
-1 
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vado exigiria multa mio-de-obra para acioni-los e manti-los em 

operaçao. 

Outro mitodo Ji citado por LANGMUIR (1948), 

io da introduçio de gotfcu1as de igua com 50 a 150� de 

metro em nGvens i bem promissor do ponto de vista ffsico, 

que 

diâ-
1 

que estas grandes go�fculas favoreciam o processo de coalesein 

eia. MASON (1962) cita que no Carlbe em nGvens c�muJus foram 

utilizados 450 ga·15es por milha, no topo das nGvens. .·Foram· 

feitos testes de eficiincia que consiste de: escolhida o par 

de nGvens, uma era selecionada e entio semeada. Observou-se 
.. 

¼ nos resultados que as nuvens semeadas apresentaram ecos ao re-

dor de 50% e as nio semeadas apresentaram ecos ao redor de 

25%. Experimentos similares conduzidos nos Estados Unidos �os 

traram-se Inconclusivos, po�ém promissores, requerendo � maior 

investigação. 

No entanto,- é frizado que o tamanho ideal da 

gotfcula deve estar entre 30 a 40µ e que a semeadura deve ser 

na base da -nuvem. MASON ( 1972). 

FLETCH[R (1966) citando Ludlan e Bowen afirma 

se� este o mitodo mais direto para modlflcaçio do espectro de 

gotfculas. Cita também que a operaçao deve ser feita na base 

da nGvem tendo em vista que o processo leva em consideraçio o 

tempo de vida da nGvem de 30 a 90 minutds. Os resultados con

firmam que este método produz resultados posltlvos. 

O mais redente ê o método étrico. t visto a 

importincla da polaridade no processo de coale1cincla o qual 



fundamenta-se na propriedade que tem os corpos de sinal 

tos se atrairim e de corpos de �esmo sinal repelirem-se. 

• 7 7.,

opos-

VONNEGUT E MOORE (1958) observaram que um poten-

cial de 30 KV com um fluxo de corrente continua em fio de 

0,025 cm de diâmetro com 7 km de comprimento, ocorrem a forma-

ção de uma coroa ao redor do fio. Esta coroa é constitufda 

de núcleos de Altken aderidos aos fons, e sua mobilidade foi 

detectada numa distência tão grande como 8 km. O b se r v o u -s e que 

se estes Tons fossem conduzidos a uma nuvem, eles inibiriam o 

processo de colisão reduzindo a coalescência e por conseguinte 

inibindo o desenvolvimento da nuvem. Vonnegut no entanto pro-

p5s um diferente papel para os Íons em desenvolvimento nas nu 

vens, porem, isto� controverso. 

Ji Kln�er e Cobb (1958) citados por BELCULFINr 

(1977) investigaram o efeito de pequenas car s sobre a razao 

de crescimento de uma gota caindo atravis de uma n�vem de gotl 

cu las. Neste caso tanto a gota coletora como as partTculas de 

nuvens estavam carregadas. Um pequeno efeito foi encontrado na 

eficiência de coleta para gotas com raio ► que 8µ
1 

embora exis 

tisse alguma tendência para coalescerem quando entre elas e 

de 2 a. 3µ. Jâ. TAKAHASHI (1976) distingue dois processos de se-

paração de cargas. No entanto LAI et aiii (1978) observaram a 

eficlincia de gotTculas de �gua no processo de coalesc�ncia e 

obtiveram em simu1açio realizada que as gotfculas devem ter 

o raio igual a 1 ,82 mm, o que i comum em nGvems tempestuosas.

Se trata em simular em 1aborat5rio para verificaçio da rela-
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ção diâmetro da gotfcula e carga. 

A seguir, apresentamos tabelas que mostram ale

mentos q�Tmicos com propriedades ffsicas referentes a sua per

formance como elementos iniciadores do fenômeno de condensação 

na natureza. 

TABELA 1: FUKUTA (1958) apresenta abaixo os resultados obtidos 

para o inTclo da ativaçio (OC) usando os mitodos de 

condensação (e) e dispersão (d), e a estrutura cris

ta1 ina de diversas substâncias de natureza inorgâni

ca. (c = cubice, H = hexagonal, Ps = Pseudo hexago

nal, n = monoclínico, O = ortor&mbico, Rh = rombohe-� 

dral, t = tetragonal. 

COMPOSTO TEMPERATURA Mrrooo DE SISTEMA ESTRUTURA 
INICIAL DISPERSÃO CRISTALINO CRISTALINA 

Gelo 

Pblz - J '3 e H Cd(OH)2

B i l 2 -2,5 e e d Rh. 

H. P s.

Ag l -2,6 e • H. ZnO

snlz -3,8 d • 

AgBr -4 , l e. e. NaCl 

AgCl -4,2 e • e . NaCl 

f" 1 d"\ 
"'wv -4,3 d • M. 

CuzO -4 , 5 d. e. CuzO 

Hg212 
-4 6, d. T. 
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COMPOSTO TEMPERATURA M 000 DE SISTEMA ESTRUTURA 
INICIAL DISPERSÃO CRISTALINO CRISTALINA 

NiF
2 -4,9 d. T. Sn02

Coo -4,9 d. e. NaC l 

Ag20 -52, d • e . Cuo2o

NiO -6 , l d. e. NaCl 

CdFz -6,4 d • e . CaF2 

NaCl - l 4, O e . e . NaC1 

A12o3 -6,5 d. e . 

Ag2S -6,7 d • M. 

CeF3 -6,8 d • H. CeF3

Fef2 -7,0 d • T. SnOz

Cu2lz -7,0 d. e . ZnS

Cus -7,3 d • H. 

PbF2 -7,5 d. e. CaF2

o. 

MgF2 -7,9 d • T. Sno2

ZnFz -7,9 d • T. Sn02

CuF2 -8, l d • e . CaF2

CaF2 -8,3 d. e . CaF2

CuzC12 -8 � !1 d. e . ZnS

HgC12 - l 4, O e. º· 

Nal - l 4 , l e. e. NaCl 

Znl2 - 14 1 1 e. H. Cd(OH)2

NaBr -14 1 2 e. e. NaCl 

SnO -17,6 d • T.



COMPOSTO 
TEMPERATURA M�TODO DE SISTEMA ESTRUTURA 

INICIAL DISPERSÃO CRISTALINO CRISTALINA 

ZnS -17,7 d • e. ZnS 

PbClz - 1 7, 7 e. o . 

NaF -18,5 e. e . NaCJ 

KCN -19,9 e. e. NaCl 

Hg2c12 - l 7 , 7 e • T. 

HgS -17,7 d. e. ZnS 

Ti0
2 

- i 7, 7 d. T. Sno2

SnS2 -17, 7 d. H. Cd(OH)2

HgO -17,8 d • e . 

SnS -17 ,8 d. o. 

Pb0
2 

- 1 7, 7 d. T. Sno2
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O método a nao é�muito preciso e foi usado como 

roteiro, consiste em colocar uma camada delgada da substância 

colocada sobre um fio de metal dentro da câmara de nuvem, o mé 

todo b é semelhante ao método,!__ sõ que usa álcool polivinil co 

mo base para evitar a presença de impurezas. O método e con

siste em se preparar e Injetar vapor dos compostos qufmicos na 

câmara de núvem e observar a temperatura em que ocorre a con

densação. 
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4; MATERIAL E MÉTODO 

No presente trabalho deteve-se sobre o emprego 

da tecnologia de geradores de n�cleos salinos a partir da su

perfTc ie do solo. 

O gerador de n�cleos salinos objetos de nosso es 

tudo, foi instalado no posto meteorológico da FUNCEME (Latitu

de = 30 �5 1 5 e longitude = 38º 36 1 W e a 20 m acima do nfvel 

do mar). 

O material que o compoe e: 

- 01 lança chamas adaptado do pulverizador Ya,!!.

mmar de 52 cm3• A modlflcaçio seri que os tanques de solutio 

d e i n se t i e i d a se rã o p r e e n eh i d a s com ô 1 e o -d Tese 1 > que se r â l i b e 

rado mediante ajuste de consumo no motor. Será isto a fonte do 

cal o r. 

2 - Um forno em forma cl�tndrlca �on1trufdo com 

Concrecel (material refratário) que recebendo calor elevará a 

temperatura a 1200 ° c, subtlmari o Cloreto de 15dlo e reteri 0

calor por mais tempo, sendo por isso mais econômico e o mais 
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ditado. Para Isto foi construf um molde em aço de dlimetro 

externo Igual a 0,54m e dlimetr� interno igual a D,4Dm. Pos

teriormente foi preenchido com a massa do cimento refratirlo, 

e em seguida montado o forno. 

3 - Dep�sito de sal com capacidade de 120 kg. O 

dep5sito de sal, trlpi de sustentaçio e com entes do conjun-

to, tambim foram constr�Tdos em aço inoxidivel. O conjunto t! 

ra tambim um sistema que coleta o sal e o encamlnhari ao for 

no onde seri aquecido a 1200°c, isto com a finalidade de trans 

formar o sal do estado s6lldo em estado gasoso (subllmaçio). 

4 - Õleo diesel (consumo de 10 litros em uma ho

ra) . 

5 - Sal grosso (consumo de 1000g em 50 segundos). 

Em seguida é apresentado um oq:amento de material 

para tris meses de utllizaçio. 

MATERIAL 

Pulverizador YANMMAR 

Cimento refratário 

Õ1eo diesel 

Sal 

Mão-de-obra 

QUANTIDADE 

10 ses. 

3.6001 

16, 2 t 

2 homens 

O gerador de núcleos salinos instalado no solo 

consiste de uma estrutura de cimento refratirlo dividida em 3 

segmentos para a queima de NaC1 que sendo sublimado pela in

jeção de calor proveniente de uma lança chamas que consiste de 

Dl motor agr(cola ONNMAR que alimenta o lança chamas com o 
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combustfvel neces-sário -(Óleo dfesel pulverizado). 

O alto valor do consumo de tal i aparente, · pois 

notou-se grande depósito 1 lquefeito de sal no gerador, em tor

no de 80% do consumo citado, ou seja 56 kg. Desta maneira o 

consumo lfquido é calculado em torno de 14.4 kg de NaC1 por ho 

ra. De onde resultou uma quantidade de átomos gramas da or-

dem de 1,037 x 108 com peso médio da ordem de 10-149 por 

cleo liberado. 

nu-

Observa-se que considerando acei�ivel a concen

traçao de 25 nGcleos cm-3 esta quantidade de nGcleos gerada se 

rã suficiente para nuclear um volume de 120 km3/h-1• Como e-

xiste essa variedade quanto aos cristais sublimados e admitin

do-se por verificação experimental conforme registro em foto-

grafias tiradas em microscópio. Um valor médio de cristal com 

peso médio de 10-159 que vem a ser o mais eficiente (TAKAHASH! 

et a 1 li, 1978), teremos um tota 1 de 1200 km 3 de vo 1 ume de ar,

nucleado por hora. o que é bastante razoável. WOOOCOOK (197 8 ) 

cita que em média 10-IO g é igual a um cristal com 4µ de dli

metro de 10-139 é igual a um cristal com D,4µ de diimetro. 

Para maior entendimento colocou-se fotos que es

clareceu o dito experimento. 

As outras metodologias que vem a ser de semeadu-

ra de nuvens com utilização de aeronaves, (a mais comum) e o 

uso de meios elétricos para induzir a desestabi i ização (só usa 

da a nível de pesquisa), estão explicitados na revisão biblio

gráfica desta dissertação. 
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Para a observa�io dos n�cleos salinos prepa-

rou-se lâminas, que foram preparadas passando as mesmas por 

sobre o gerador de nGcleos salinos por um tempo midio Igual a 

30 segundos e daf levados, ao mlcrosc5pio onde foram fotograf! 

das. 

FIGURA 21 : Conjunto gerador de núcleos 
salino, montado no solo, em 
infcio de operação. 



FIGURA 22: Conjunto gerador de núcleos 
salinos, montado no solo, em 
pleno regime de operação. 

.88. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nucleação via geradores de. solo e aeronaves tem,, 

se mostrado eficiente para o prop6slto de geraçia de 

hlgrosc5picos de condensação. 

núcleos 

Os resultados obtldos foram de uma capacidade de 

nucleaçio da ordem de 120 km3 h-1 para geradores de solo. Ji�

para nucleaçio por aeronaves o resultado alcança 666 m3 h-1 P! 

ra núcleos com massa de 10-14 g.

Resultados no ambiente nao foi possfvel observi

los por razões operacionais com equipamento e tempo e por isto 

atentou-se para a fase laboratorial. 

Batidas as fotografias no microscópio observou

se que a grande porcentagem dos nÜcleos salinos são quanto ao 

tamanho, ultragigantes (maior que 1 Oµ) e quanto a numero por 

cm 2 pode-se considerar corno um valor m�dio em torno de 700. 

No que se refere a observação do efeito destes

núcleos no sis tema, não foi feito. Porim em laborat5rio foi 

saturado o sistema e observou-se a hígroscoplcidade dos nu-



cleos salinos, conforme micro fotografias que seguem. 

Observando-se a sequência das microfotografias 

25 e 26, bem como das de número 27 e 28, observa-se o fenôme

no ffsico da condensação. 

-

Quanto a val idade deste projeto nao se pode ava-

lii-lo por um experimento. Conforme foi visto na introdução e 

revisão bibliográfica, são necessários pelos menos de 5 a 10 

anos para se ter uma avaliação justa. 



, FIGURA 25: Campo com crista 1 de NaC 1 com dimensão de 32µ. 

O ambiente está anidro. O aumento é da ordem 

de 400 vezes. 

.91. 



figura 26: Campo com cristal de NaCl com dimensão de 32µ. 

O ambiente está saturado e 

de de 17v ao redor do cr 

to ê da ordem de 400 vezes. 

se uma 

l. O aumen 
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figura 27: Campo com cristai de NaCl com dimensão de 151-1. 

O ambiente está anidro. O aumento é da ordem 

de 400 vezes. 



Figura 28: Campo com cristal de NaCI com dimensio de 15µ. 

O ambiente esti saturado e se uma lâmina 

de água de 11� • O aumento é da ordem de 400 

vezes. 



6,CONCLUSÕES 

Dos três métodos considerados, o mais generaliz� 

do como se pode observar pelas experlinclas e pela parte pritl 

ca excetuada é o da semeadura de núvens utilizando aeronaves, 

ê quese o Único modelo utilizado pela praticidade de execução, 

pelo volume nucleado e de aval iaçio de resultados. o método 

de geração de n�cleos deveri ser mais vezes executado e estuda 

do experimentalmente, pois são poucas as referências relativas 

a ele. 

Quando ao método de eletrlficaçio de nuvens nao 

se ve nas condiç;es atuais meios de conduzf-la pelas diflculda 

des de instalação, observação e anâl ise. 

No momento a compreensão da aplicação destas tec 

nologias leva a concluir que se pode desestabii izar um sistema 

como e o caso de uma nüvem e levá-ia ao seu estágio de preci

pitaçio. Conforme foi desenvolvido na revlsio bibliogrifica 

nos aspectos termodlnimlcos e tambim dos trabalhos Ji realiza

dos. 

Faz parte do programa desenvolver elos que 
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possibilite um desenvolvimento nas mesmas condlç�es, de precl 

pltaçio em nGvens quentes para um melhor entendimento e poste

rior alternativa de desestabil izaçio do sistema. 

Pelas microfotografias conseguidas observa-se a 

possibilidade de se induzir o mecanismo de precipltaçio, Ji 

que a condensaçi� da umidade i conseguida atravis da 

ça de núcleos de condensação conforme microfotografias 

25, 26, 27 e 28. 

prese� 

numeras 

Com respeito a uti 1 ização destas tecnologias co� 

clui-se como uma como uma das soluç�es para a reg·iio nordesti 

na. 
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