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Resumo

A rotina operacional de monitoramento e previsão de tempo tem mudado bastante nos
últimos anos. Além de informações convencionais existentes, que são bem conhecidas nos
centros operacionais, os dados obtidos por sensoriamento remoto através de satélites, radares meteorológicos e sensores de detecção de descargas atmosféricas fornecem informações
vitais e em tempo real, sendo estas as principais ferramentas para a detecção e previsão
de tempestades severas.
Na América do Sul, em especial o nordeste da Argentina, Paraguai, Uruguai e o sul
do Brasil são regiões particularmente sujeitas a ocorrência de eventos severos (precipitação
intensa, granizo, enchentes e intensa atividade elétrica, além de vendavais e tornados).
No sul do Brasil, a distribuição mensal de chuvas é bastante uniforme, porém com alta
variabilidade diária associada, principalmente, à passagem das frentes frias pela região e
aos Sistemas Convectivos de Mesoescala, que se formam nessa região.
A principal atividade econômica nessa região do Brasil é a agroindústria, diretamente
dependente da distribuição da precipitação para a produção, como também susceptı́vel
aos fenômenos meteorológicos adversos associados. Além desta atividade, a região sul é
responsável pela produção de, aproximadamente, 35% de toda a energia elétrica utilizada
no paı́s.
O objetivo principal desta pesquisa foi estudar os aspectos espaciais e temporais das
atividades elétricsa durante os eventos de Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) e
examinar as possı́veis relações entre o ambiente no qual essas tempestades se desenvolvem
e as caracterı́sticas elétricas e hidrometeorológicas desses sistemas, conforme observados
por um radar meteorológico e uma rede de deteção de relâmpagos no sul do Brasil, principalmente, e também com informações de satélites meteorológicos, dados de superfı́cie e

análises de modelos numéricos.
Os resultados deste trabalho mostraram a importância das caracterı́sticas dinâmicas na
região, em especial a presença dos jatos em baixos nı́veis com a convergência de umidade
na região para a organização dos eventos de SCM, como também a distribuição dos regimes
de precipitação com caracterı́sticas distintas de estrutura de refletividade observada por
radar e também de atividade elétrica durante os eventos analisados.
Espera-se que os resultados deste trabalho ajudem a entender melhor a relação dos sistemas convectivos de mesoescala e sua estrutura e evolução, como observados e detectados
pelos sistemas remotos de monitoramento hidrometeorológico, além de um melhor entendimento e aperfeiçoamento de nossas habilidades de análise e previsão de tempo relacionados
a esses eventos severos com precipitação intensa.
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