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Sendo fortemente industrializada e urbanizada, com mais de três milhões de 
habitantes, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) sofre constantemente com os 
impactos de tempestades. Esta proposta de pesquisa visa estudar o desenvolvimento de 
tempestades, principalmente as severas, identificando e quantificando os fatores responsáveis 
pela iniciação e intensificação da eletrificação das tempestades nesta região. As tempestades 
severas, com queda de granizo, rajadas de vento, microexplosões e até tornados, possuem 
uma incidência muito grande de raios devido à eletrificação das tempestades ser fortemente 
controlada pela formação de partículas de gelo de tamanhos precipitáveis e pela intensidade 
das correntes ascendentes. Logo, os processos físicos e dinâmicos que controlam a intensidade 
das correntes ascendentes e a microfísica (quantidade e tamanho dos hidrometeoros) das 
nuvens afetam diretamente a estrutura elétrica das tempestades e consequentemente o tipo 
(raios intranuvem ou nuvem-solo) e frequência de ocorrência de descargas elétricas. Além 
disso, diversos estudos apontam a modificação do uso do solo e a poluição atmosférica como 
fatores importantes que podem alterar a microfísica das nuvens. 

Neste sentido, este trabalho terá foco nas componentes observacional e de 
modelagem numérica destinada a algoritmos de previsão imediata e alerta de tempo severo.  
Serão estudadas as relações entre o fluxo de massa de gelo no interior das tempestades, 
distribuição de hidrometeoros, extensão e intensidade da corrente ascendente, além do 
impacto dos fatores locais naturais (topografia, grande e mesoescalas) e antropogênicos 
(poluição, ocupação do solo e verticalização da cidade) nessas relações.  Pretende-se obter um 
modelo conceitual dos mecanismos de severidade de tempestades atrelados à atividade 
elétrica na RMC. Esse modelo será construído através da identificação com radar das células 
de tempestades que produzem raios, assim como as regiões e extensão de correntes 
ascendentes, fluxos de massa precipitável e não-precipitável e atividade elétrica (frequência de 
ocorrência de raios).  Esse modelo também será estudado e validado através de simulações 
numéricas com parametrizações explícitas (teórico) e implícitas (empírico) de sua eletrificação 
usando casos idealizados e reais que ocorrerão durante o experimento. 

 


