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Introdução/Motivação

• Formação de gelo na nuvem é crucial para o desenvolvimento da 
tempestade
• Calor latente, eletrificação, chuva fria

• Primeiro gelo é provavelmente formado por núcleo de contato
• Cooper, 1974; Young, 1974a; Lamb et al., 1981; Hobbs and Rangno, 1985

• Formação secundária desencadeia rápida glaciação
• Hallet and Mossop 1974; Huang et al. 2008; Sun et al. 2012, Lawson et al. 

2015 



Introdução/Motivação

• Em região urbana pode haver grandes quantidades de IN devido à
poluição – favorece formação primária
• Embora IN podem ficar menos eficientes pelo “coating” (Lohmann and Hoose

2009)

• Tanto formação primária quanto secundária dependem da DSD das 
gotas líqudas

• Gotas grandes de nuvem e gotas de garoa favorecem a formação de 
gelo
• Primária – maior probabilidade de entrar em contato com IN
• Secundária – liberação de estilhaços de gelo (Mossop 1978; Saunders and 

Hosseini 2001; Heymsfield and Willis 2014)



• Relação entre DSDs líquidas e formação da camada mista
• Efeito do tamanho/concentração de gotas na formação da 

camada mista



• Tentativa de estimativa da DSD Gamma através das medidas polarimétricas

• Função Gamma: 𝑁 𝐷 = 𝑁0𝐷
𝜇 exp −Λ𝐷

• 2 polarizações – 2 momentos das DSDs – 3 parâmetros Gamma -> sistema com infinitas soluções
• Necessário alguma prerrogativa para encontrar os 3 parâmetros

Exemplo Zhang et al., 2006:
de ZH e ZDR obtém, por exemplo,
D0 e NT. Usando a relação
Λ-µ chega na DSD. É possível
usar outros momentos
para o fechamento



• Outro approach possível é estimar dois diâmetros a partir do radar – Dg e Deff (sugestão minha, não testada ainda)
• Apresentam relação mais simples com os parâmetros Gamma pois são razões de momentos com apenas 1 grau de 

diferença (M1/M0 e M3/M2, respectivamente)
• Freud e Rosenfel (2012) -> Deff = 1,08D0 (nos dados do HALO Deff = 1,09D0 com R2 = 0,99)
• Dados HALO -> Dg = 0,91D0 (R2 = 0,98)

𝐷𝑔 =
𝜇+1

Λ
;  𝐷𝑒𝑓𝑓 =

𝜇+3

Λ
-> obtemos Λ e µ

• Joga na equação de ZH ou de LWC (∝ KDP) e obtém N0.

𝑍𝐻 = 𝑁0
Γ(𝜇 + 7)

Λ𝜇+7

• A comparação de diferentes técnicas, com análise de sensibilidade, seria parte do trabalho de pós-doc



• Espaço de fase Gamma x características das DSDs - Deff



• Espaço de fase Gamma x características das DSDs - largura



• Espaço de fase Gamma x características das DSDs – Nd



• Espaço de fase Gamma e suas trajetórias – outra forma de ver a variabilidade das DSDs
• Pode ser uma maneira eficiente de observar processos físicos – vetores no espaço





DSD close to cloud base



DSD broadening, strong growth (8,3µm/km)



Strong updraft, condensational growth (3,9µm/km), 
DSD narrowing



• A partir da técnica de Dg e Deff, é possível estimar as trajetórias adiabáticas (usando LWC adiabático nas eqs)
• Metodologias dessa natureza podem ser úteis em modelos



• Região propícia para Hallet-Mossop – só DSDs de nuvem (D<50 µm)
• Exemplo do que pode ser feito para prever formação de tempestades
• Linhas pretas -> 23 µm < Deff < 50 µm



• A ideia geral do pós-doc é:
• A partir do banco de dados do SOS-CHUVA, pegar os casos de convecção rasa e profunda
• Analisar a variabilidade das DSDs ao longo do ciclo de vida
• Buscar padrões nas DSDs em sistemas que se tornam profundos – há algum sinal microfísico que indica que o 

sistema será “engatilhado”?
• Espaço Gamma pode ser uma maneira de analisar a variabilidade das DSDs em sistemas rasos e profundos

• Possibilidade de criação de modelo conceitual como trajetórias no espaço
• A análise pode ser feita para cada tipo de hidrometeoro para estudar a formação da camada mista


