
Estudo de espaços de fase macro e microfísicos de sistemas 

precipitantes durante o SOS-CHUVA 

 

 

Alguns estudos na literatura recente têm demonstrado as vantagens de estudar processos de 

nuvens de forma holística utilizando o conceito de espaço de fase. Cecchini et al. (2017), por 

exemplo, introduziu o espaço de fase Gamma para estudar os processos microfísicos na fase 

quente de nuvens sobre a Amazônia. Os autores ajustaram a função Gamma a medidas de 

distribuição de tamanho de gotas (DSD) feitas por aeronave instrumentada. O espaço de fase 

introduzido pelos autores é definido pelos três parâmetros que definem a DSD Gamma. Eles 

mostraram que os processos de crescimento de gotas (condensação e colisão-coalescência) 

apresentam padrões específicos no espaço de fase Gamma. Logo, o espaço de fase pode ser 

utilizado para localizar camadas com predominância de um mecanismo de crescimento. 

Adicionalmente, a diferença entre nuvens capazes de gerar chuva quente (poucos aerossóis) e 

as ineficientes (muitos aerossóis) é prontamente observada no espaço de fase. Outra 

abordagem foi introduzida por Heiblum et al. (2016), que estuda um espaço de fase com 

características macrofísicas das nuvens. Os autores utilizaram modelagem LES para gerar o 

espaço de fase de altura do centro de gravidade (HG) vs massa de água total (WT). Neste caso, as 

variáveis se referem a nuvens individuais como um todo e não volumes no seu interior como no 

caso de Cecchini et al. (2017). Heiblum et al. (2016) mostraram que diversas características 

morfológicas das nuvens podem ser estudadas no espaço de fase HG vs WT. Por exemplo, é 

possível identificar nuvens em crescimento (HG e WT crescentes), em dissipação (HG 

relativamente constante e WT decrescente) ou em precipitação (HG e WT decrescentes). Os 

autores também apresentam os padrões de sistemas que sofrem merger/split, contrastando 

com os sistemas contínuos. 

O intuito do presente trabalho é aplicar os conceitos de Cecchini et al. (2017) e Heiblum et al. 

(2016) e aplica-los às medidas de radar do SOS-CHUVA. Será apresentada uma metodologia 

simples de obtenção de HG e WT, assim como outras características macrofísicas dos sistemas 

detectados pelo radar banda-X. Serão discutidos os padrões de tais variáveis sob o contexto de 

espaço de fase, assim como suas correlações com o ciclo de vida dos sistemas. Também serão 

apresentados resultados preliminares sobre as DSDs estimadas pelo radar, utilizando a 

metodologia de Kalogiros et al. (2013) para obter a Gamma normalizada. Finalmente será 

discutido como os espaços macro e microfísicos podem ser utilizados de maneira complementar 

para estudar sistemas precipitantes. 
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