
Estudo do ciclo de vida das DSDs em tempestades intensas: perspectivas 

para o nowcasting 

Nuvens convectivas profundas possuem papel fundamental na redistribuição de energia e 

água na atmosfera. Devido à sua alta capacidade de gerar eletrificação e precipitação intensa, 

também possuem alto impacto social. Tais eventos são responsáveis em grande parte pelos 

desastres naturais como alagamentos e deslizamentos que geram prejuízos humanos e 

patrimoniais à sociedade. No entanto, a previsibilidade com suficiente antecedência de tais 

sistemas apresenta baixa eficiência dada a complexidade dos processos envolvidos na 

formação de tempestades. O presente projeto tem como objetivo principal o estudo das 

distribuições de tamanho (DSD) dos hidrometeoros no interior de tempestades intensas desde 

sua formação até a dissipação. As DSDs dos hidrometeoros definem diversos processos 

microfísicos no interior das nuvens tais como as taxas de alteração no estado de fase da água 

(condensação, congelamento, fusão e etc) e de crescimento dos hidrometeoros (colisão-

coalescência, por exemplo). Portanto, compreender a evolução das DSDs ao longo do ciclo de 

vida das tempestades é vital para a criação de modelos conceituais (ou mesmo numéricos) 

para a antecipação de eventos extremos e, consequentemente, para a adoção de medidas 

mitigatórias. 

As características meteorológicas, como perfis de temperatura, umidade e vento, determinam 

em grande parte a formação inicial das nuvens convectivas. A partir disso, a relação entre os 

processos microfísicos e dinâmicos na nuvem e ao seu redor definem a evolução do sistema. 

Um exemplo de tal relação ocorre na fase mista das nuvens, onde se inicia a formação do gelo 

que, por sua vez, libera grandes quantidades de calor latente e acelera as correntes 

ascendentes. Ferramentas de sensoriamento remoto como o radar de dupla polarização são 

capazes de gerar grande volume de informações sobre a evolução de sistemas intensos através 

do monitoramento, com alta resolução temporal, de suas propriedades radiativas. Pretende-se 

utilizar o radar banda-X instalado em Campinas para obter estimativas das DSDs dos 

hidrometeoros observados, com o intuito de estudar a evolução dos sistemas. A estimativa das 

DSDs será baseada nas medidas polarimétricas do radar, que fornecem informações a respeito 

de dois momentos das DSDs. A partir de medidas de aeronaves anteriores, é possível 

desenvolver técnicas para chegar aos três parâmetros necessários para definir a função 

Gamma que representa cada DSD, possibilitando o estudo do ciclo de vida da população de 

hidrometeoros. 

Os três parâmetros Gamma definem um espaço de fase onde cada um representa uma 

dimensão, que pode ser utilizado como ferramenta para compreender a evolução dos 

sistemas. Tal evolução será vista como trajetórias nesse espaço de fase, onde poderão ser 

analisados padrões para a busca de um modelo conceitual. Objetivos específicos a serem 

buscados incluem estudos: 1) da evolução das gotas líquidas na fase quente; 2) da formação 

inicial e evolução da camada mista; 3) das condições microfísicas para o surgimento do 

graupel/granizo e 4) das propriedades que apresentam caráter preditor para a iniciação de 

tempestades. Estes objetivos, como um todo, buscam colaborar com o esforço de aprimorar 

previsões de nowcasting, que atuam no prazo de 0 a 6 horas de antecedência. 


