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Introdução

 Tempestades: nuvens convectivas com grande desenvolvimento vertical 
que apresentam topos perto da tropopausa e base perto da parte superior 
da camada limite (Stull, 2015).

 Tempestade severa:
 granizo igual o maior a uma polegada
 rajadas de vento maiores a 50 kt (92,6 km/h)
 tornado

 Em condições adequadas, as tempestades associadas a descargas 
eléctricas e as chuvas que ocasionam inundações repentinas, causam mais 
mortes que outros eventos meteorológico NSSL/NOAA (2016)

 Sectores como a aviação apresenta grandes perdidas de dinheiro devido 
tempestades que ocasionam a cancelação dos voos comerciais, retraços, 
voos reencaminhados, acidentes entre outros. (Mecikalski; Johnson, 2002)



Questão científica

Como as tempestades se tornam severas e quais 
características apresentam antes que aconteça?

 Analisar a evolução das características dinâmicas e 
físicas do ciclo de vida das tempestades  utilizando o 
radar polarimétricos (SOS-CHUVA) e satélite 
geoestacionário (GOES-R)



Metodologia

 Estudo de casos de eventos selecionados pelo 
projeto. 

 Análise das propriedades microfísicas obtidas 
com o radar de dupla polarização (Z, ZdR, 
KDP, CC).

 Analises das propriedades dinâmicas obtidas 
pelo radar Doppler utilizando a metodologia do 
VAD (Velocity azimuth display).

 Diferenças de canais do GOES-R, as quais 
permitem identificar a evolução das 
tempestades.
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Trabalhos realizados

Mecikalski et al. (2010)

Mecikalski et al. (2008)GOES-12

MSG

Goodman et al. (2012)



Resultados Esperados

 Descrever e entender os processos físicos e 
dinâmicos que acontecem antes, durante e 
depois que as tempestades virassem em 
severas.
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