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O procedimento para simular nuvens de tempestade com o modelo francês Meso-NH envolve várias etapas. 

Dentre elas destaca-se, a escolha do domínio (área do modelo), resolução e grade (quantidade e tamanho de 

pontos a serem resolvidos) e verificação das variáveis de saída. Enquanto as duas primeiras etapas são 

facilmente definidas, a verificação das saídas depende de vários fatores gerais: esquema de turbulência e 

convecção adotados, parametrização de microfísica e eletrificação escolhidas. Ao final da simulação, todas 

essas características gerais (assim como seus diversos parâmetros internos) devem ser comparados com 

dados medidos direta ou indiretamente da nuvem que motivou o estudo. Tudo isso é realizado para que a 

simulação represente a realidade da melhor maneira possível. 

O objetivo desse estudo é verificar se o modelo é capaz de representar corretamente a microfísica e 

eletrificação de uma nuvem de tempestade. Para isso, é preciso comparar as saídas do modelo com as 

medições realizadas. Após a comparação é possível determinar a eficácia e credibilidade do modelo de forma 

que, obtendo um resultado satisfatório, seja possível validar as suposições e hipóteses físicas que são feitas, 

indiretamente, nas equações que o descrevem. Com um modelo cuja eficácia seja satisfatória, é possível 

utilizá-lo sem o auxílio de dados observacionais (em loco), contudo, para adquirir esse nível de 

confiabilidade, vários testes e simulações bem-sucedidas são necessários. 

Para o projeto SOS-Chuva que será realizado em Campinas, o modelo Meso-NH que irei utilizar terá que 

passar pelas seguintes etapas. 

1) Simular uma nuvem de chuva (não tempestade, ou seja, sem eletrificação) tal que as seguintes variáveis 

sejam corretamente modeladas: 

a) intensidade da precipitação, 

b) duração da precipitação, 

c) duração da atividade convectiva, 

d) altura da nuvem, 

e) tamanho dos hidrometeoros.  

 

2) Ajustar os parâmetros microfísicos necessários para representar a região corretamente, e.g. coeficientes da 

distribuição de tamanho dos hidrometeoros (DSD). 

3) Selecionar casos de estudo com atividade elétrica, i.e., eletrificação de nuvem e ocorrência de relâmpagos. 

Para estes casos, os seguintes parâmetros serão ajustados/determinados: 

a) tamanho dos hidrometeoros, 

b) duração da atividade convectiva, 

c) quantidade de carga transferida na colisão entre hidrometeoros, 

d) intensidade do campo elétrico, 

e) taxa de crescimento do campo elétrico, 

f) quantidade de relâmpagos gerados 

Ao final das simulações da atividade convectiva e elétrica, é possível utilizar rodar o modelo para simular 

um radar meteorológico. Ele é capaz de reproduzir as refletividades de cada hidrometeoro e do sistema como 

um todo. 


