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RESUMO 
A dinâmica da atmosfera é evidentemente bastante complexa, visto que muitos são os 
processos físicos envolvidos na formação e evolução de fenômenos atmosféricos. As 
tempestades com descargas elétricas destacam-se dentre estes fenômenos não somente pelas 
conseqüências danosas causadas direta ou indiretamente ao homem, mas também pelo lento 
progresso no entendimento de sua complexidade. O principal objetivo deste trabalho é 
investigar a tempestade severa ocorrida em 19 de novembro de 2003 na região dos estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, a partir do relacionamento entre dados reais de descargas 
elétricas atmosféricas do tipo nuvem-solo cedidos por FURNAS Centrais Elétricas S. A., 
imagens infravermelhas do satélite geoestacionário GOES–12 e campos meteorológicos de 
divergência, razão de mistura, advecção de temperatura e velocidade vertical simulados no 
modelo de mesoescala MM5. A princípio, a relação entre a ocorrência das descargas 
atmosféricas associada ao sistema frontal identificado nos dados de satélite e o 
comportamento dinâmico da atmosfera pôde ser verificada. O resultado conjunto da 
interpretação das saídas de simulação e das imagens de satélite revelou que o desempenho do 
modelo numérico é promissor mostrando potencial para fornecer prognósticos com boas 
resoluções temporal e espacial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: descargas elétricas atmosféricas, imagens de satélite, simulação 
numérica, modelo de mesoescala MM5. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Entre tantos fenômenos que fazem parte da formação e evolução da Terra, as tempestades 
severas, embora estudadas ao longo de vários séculos, permanecem, em muitos aspectos, 
ainda como grandes mistérios para o homem. A dinâmica de uma célula de tempestade, os 
próprios processos de formação e separação de cargas elétricas no interior da nuvem (em 
cumulonimbus, por exemplo), a influência dos relâmpagos na química da atmosfera terrestre, 
bem como o seu papel no monitoramento do aquecimento global da Terra são alguns temas 
sob investigação em pesquisas recentes. 

Climatologias de descargas elétricas atmosféricas têm sido estudadas no Brasil a fim de 
documentar variações espaciais, sazonais e anuais significativas na atividade de tempestades, 



conforme [14], [16], [17] e [18]. Pela primeira vez, as características de aproximadamente 
300.000 descargas nuvem-solo negativas, positivas e bipolares obtidas pelo Lightning 

Positioning and Tracking System (LPATS) na região Sudeste do Brasil durante o verão 
1992/1993 foram apresentadas por Pinto Jr. et al [15]. Pinto & Pinto Jr. [13] realizaram, com 
base em dados de dias de tempestade, contadores de descargas, rede de detecção LF/VLF, 
precipitação e sensores óticos em satélites, uma revisão da distribuição geográfica das 
descargas elétricas atmosféricas no Brasil. A análise dos resultados sugeriu que cerca de 50 a 
70 milhões de descargas nuvem-solo ocorrem todo ano principalmente nas regiões Norte, 
Central e Sudeste do país. O conhecimento da distribuição de descargas elétricas no espaço e 
no tempo, de acordo com Zajac & Rutledge [22], pode ser usado para inferir quais processos 
físicos controlam a ocorrência de tempestades, predizer os efeitos benéficos e destrutivos de 
sistemas severos e verificar a saída de modelos numéricos. Abdoulaev et al [1], a partir de 
campos acumulados de descargas atmosféricas a terra (CAD), apresentaram informações, de 
qualidade comparável ou até mais detalhada àquela mostrada pelas imagens de satélite, sobre 
a orientação e o movimento de dezesseis casos de sistemas frontais no sul do Brasil. 

Em virtude da crescente dependência pela sociedade de tecnologias sensíveis ao impacto 
destes fenômenos, as pesquisas na área têm-se intensificado principalmente no que diz 
respeito ao conhecimento das condições meteorológicas propícias ao aparecimento das 
descargas elétricas atmosféricas. 

Ainda que dependentes da física parametrizada e das configurações de processamento que 
incorporam, os modelos numéricos de mesoescala representam uma ferramenta meteorológica 
bastante precisa no prognóstico do tempo e do clima. Menezes [10], citado por [8], comenta 
que, em termos de modelagem numérica, para se obter resultados satisfatórios quanto à 
previsibilidade de uma tempestade em si, caracterizada por dimensões espacial e temporal 
muito reduzidas, fazem-se necessários dados de entrada de alta qualidade e com altas 
resoluções temporal e espacial, assim como, alta resolução da grade do modelo, em torno de 1 
km, o que é bastante viável em estudos de casos puramente com objetivos de pesquisa. 
Contudo, a deficiência de redes observacionais e o acréscimo de tempo computacional, 
tornam tais requisitos, muitas vezes, impraticáveis, de modo que as adversidades de natureza 
localizada, resultantes de manifestações atmosféricas atípicas, desafiam a possibilidade de 
prover uma previsão de tempo detalhada, com antecedência suficiente capaz de permitir a 
tomada de medidas preventivas contra a ocorrência de eventuais danos econômicos e sociais. 

A utilização da modelagem numérica associada às análises físicas, como ferramenta de 
verificação do estado dinâmico da atmosfera, em estudos de tempestades severas, portanto, 
possibilita uma integração interessante de informações sobre a estrutura do fenômeno. O 
principal objetivo deste trabalho é investigar um caso de tempestade severa, a partir do 
relacionamento entre dados reais de descargas elétricas atmosféricas, imagens de satélite 
geoestacionário e comportamento dinâmico da atmosfera simulado pelo modelo de 
mesoescala MM5. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo de caso escolhido foi a tempestade severa ocorrida no dia 19 de novembro de 
2003 sobre parte dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil. O 
monitoramento do fenômeno deu-se a partir da análise das distribuições temporal e espacial 
das descargas atmosféricas associadas, de imagens do satélite geoestacionário GOES–12 e de 
campos de simulação de determinadas variáveis meteorológicas no modelo de mesoescala 
MM5. 
 
2.1. Descargas elétricas atmosféricas 



Foram cedidos por FURNAS Centrais Elétricas S. A., dados reais de descargas elétricas 
atmosféricas do período de março de 2002 a fevereiro de 2004, para a região compreendida 
entre as seguintes coordenadas geográficas: longitude 44o e 36o O e latitude 20o e 26o S, 
abrangendo estado do Rio de Janeiro, sul do estado do Espírito Santo, sudeste do estado de 
Minas Gerais e Oceano Atlântico, conforme indicação na Figura 1. Ano, mês, dia, hora, 
minuto, segundo, latitude e longitude da posição calculada (em graus decimais) e indicador da 
nuvem (sendo arbitrado, segundo referências do conjunto de dados, 1 para descargas 
intranuvem e 0 para descargas nuvem-solo) foram as principais características de descargas 
atmosféricas analisadas. 

 
Figura 1 – Região de estudo dos dados de descargas elétricas atmosféricas. 

 
Primeiramente, foram selecionados somente os dias com descargas elétricas do tipo 

nuvem-solo para cada ano e mês. De acordo com o parâmetro indicador da nuvem do 
conjunto de dados recebido, todas as descargas detectadas foram do tipo nuvem-solo. Porém, 
em vários estudos realizados com dados de sistemas de detecção de relâmpagos a partir de 
suas descargas de retorno foi verificado que relâmpagos nuvem-solo positivos com baixa 
intensidade de corrente (<15 kA) podem ser falsas detecções de relâmpagos do tipo 
intranuvem; o mesmo não acontecendo para os relâmpagos nuvem-solo negativos [6], [9], 
[13], [14], [18] e [22]. Portanto, as descargas nuvem-solo positivas com corrente de pico 
menor que 15 kA foram aqui desconsideradas. 

Em seguida, a fim de verificar a distribuição espacial e horária das descargas atmosféricas, 
gráficos diários e horários foram construídos para cada dia com atividade elétrica. A 
incidência contínua de descargas durante um determinado intervalo de tempo, precedido e 
sucedido por nenhum registro de atividade elétrica, foi considerada como parâmetro indicador 
de tempestades. Logo, tendo por base a análise realizada e o critério admitido, foi possível 
identificar o dia 19 de novembro de 2003 como aquele que, de todo o conjunto de dados, 
apresentou o maior número de descargas elétricas atmosféricas por hora em um intervalo de 
tempo definido. 
 
2.2. Imagens de satélite geoestacionário 
 

Imagens infravermelhas do satélite GOES–12 com resolução espacial de aproximadamente 
10 km foram utilizadas neste estudo para o monitoramento do sistema de tempestade. Obtidas 
do site da NOAA/ NESDIS, as imagens com a temperatura do topo das nuvens realçada em 
cores diferentes numa escala de 180 K a 300 K foram recebidas a cada intervalo de meia hora. 
Entretanto, em virtude da ocorrência de falhas no recebimento desta seqüência, imagens no 
canal infravermelho em tons de cinza do satélite geoestacionário GOES–12, disponíveis nos 
sites do CPTEC e do Laboratório Master do IAG/ USP, foram investigadas com a finalidade 
de tentar substituir aquelas faltantes. Contudo, a substituição nem sempre foi possível, visto 
que tais imagens, principalmente nos horários em que a atividade elétrica foi mais 
significativa, também apresentaram falhas, quando não, problemas de resolução, que 



impediram seu uso. De qualquer forma, correlações encontradas entre as descargas elétricas 
atmosféricas e as imagens disponíveis para análise, conforme será mostrado a seguir, 
possibilitaram identificar e monitorar o fenômeno meteorológico envolvido. 
 
2.3. Modelo de mesoescala MM5 
 

O Pennsylvania State University – National Center for Atmospheric Research (PSU – 

NCAR) fifth-generation Mesoscale Model (MM5) [5] é um simulador construído para a 
previsão da circulação atmosférica de escala regional ou mesoescala, que tem sua utilização e 
aquisição totalmente gratuitas, sendo melhorado continuamente por contribuições de usuários 
em diversas universidades e centros de pesquisa governamentais em todo o mundo. O MM5 
foi posto em operação por técnicos do Núcleo de Matemática Aplicada da FURG (NuMA – 
FURG). 

O MM5 é um modelo de área limitada, não-hidrostático, que utiliza a coordenada vertical 
sigma para o contorno do terreno e apresenta seu código numérico dividido em módulos, o 
que facilita o desenvolvimento computacional [3], [11], [12], [20] e [21]. Dentre suas 
características, cita-se a possibilidade de múltiplos aninhamentos de grade e a assimilação 
quadridimensional de dados (“nudging”). Inúmeras opções de parametrizações físicas são 
também oferecidas aos usuários. O MM5 é um modelo de equações primitivas em 
coordenadas (x, y, σ) finitamente diferenciadas usando a grade tipo B de Arakawa [3] e [4]. 
Alguns de seus termos são integrados no tempo por um esquema “leapfrog” de segunda 
ordem, enquanto que os restantes, por um esquema “time-splitting” [5]. 

Usualmente, o MM5 recebe e processa seus dados em níveis de pressão; entretanto, antes 
destes tornarem-se condições iniciais do modelo, são interpolados verticalmente em níveis 
sigma [5]. A resolução vertical do modelo é definida por uma seqüência de valores entre zero, 
no topo da atmosfera, e um, na superfície, que não necessariamente têm de estar igualmente 
espaçados [5]. Para este estudo, os níveis verticais σ selecionados foram: 1.00, 0.99, 0.98, 
0.96, 0.93, 0.89, 0.85, 0.8, 0.75, 0.7, 0.65, 0.6, 0.55, 0.5, 0.45, 0.4, 0.35, 0.3, 0.25, 0.2, 0.15, 
0.1, 0.05 e 0.0. O modelo MM5 foi inicializado com dados meteorológicos do NCEP, sendo 
estes interpolados verticalmente para gerar as condições iniciais e de contorno. 

As opções físicas utilizadas foram parametrização cumulus de Kain-Fritsch 2 [7]; 
parametrização de microfísica de Schultz [19]; esquema MRF (Medium-Range Forecast) para 
camada limite planetária [5]; parametrização de onda longa RRTM (Rapid Radiative Transfer 

Model) combinada com o esquema de radiação de nuvem para os processos radiativos [5] e 
esquema de superfície Land Surface Model [5]. 

A configuração dos dois domínios de integração de grade centrada em 23o S e 40o O é 
mostrada na Figura 2. O domínio 1 (D1) possui resolução horizontal de 90 km, com 
35x41x23 pontos, referente à área localizada entre 35º S a 12º S de latitude e 54º O a 26º O de 
longitude, e o domínio 2 (D2), por sua vez, uma resolução horizontal de 30 km, com 
49x52x23 pontos, referente à área localizada entre 28º S a 17º S de latitude e 46º O a 34º O de 
longitude. 

Os campos meteorológicos simulados no MM5 para os domínios de 90 e 30 km de 
resolução horizontal e visualizados pelo Sistema de Análise e Exibição de Grade (GrADS) a 
cada intervalo de uma hora foram divergência (10-4 s-1), em superfície e 200 mb, advecção de 
temperatura (K/h), nos níveis de pressão de 850 e 500 mb, razão de mistura (g/kg), em 
superfície e 850 mb, e velocidade vertical (cm/s), em 500 mb. Os horários de início das 
simulações realizadas serão especificados na discussão dos resultados. 



 
Figura 2 – Domínios de integração do modelo de mesoescala MM5. 

 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Análise das descargas elétricas atmosféricas 
 

(m) (l) (j) (i) 

(h) (g) (f) (e) 

(d) (c) (b) (a) 

(p) (o) (n) 
 

Figura 3 – Distribuições espacial e temporal das descargas elétricas atmosféricas para o 
evento de tempestade ocorrido nos dias 19 e 20 de novembro de 2003. 

 
A Figura 3 mostra as distribuições espacial e temporal da atividade elétrica do evento de 

tempestade durante todo o seu estágio de vida. Da Figura 3(a) a 3(c) é possível observar o 
início da formação e a intensificação de dois núcleos distintos de descargas atmosféricas sobre 
o sul e o centro do estado de Minas Gerais. Às 17 horas do dia 19 de novembro (Figura 3(c)), 
quando a atividade elétrica ultrapassou a quantidade de 1.000 descargas por hora, o sistema 
ingressou na sua fase mais intensa e, uma hora depois (Figura 3(d)), 3.599 descargas 
registradas já se estendiam também a sudoeste do estado do Rio de Janeiro, pouco penetrando 



o Oceano Atlântico. Às 19 horas, como mostra a Figura 3(e), a tempestade atingiu o máximo 
de 4.242 descargas/hora, com a organização das descargas elétricas em núcleos propagando-
se para nordeste. As diferentes posições uniformemente assumidas por tais núcleos até a sua 
total desintensificação representam possíveis indicadores da direção de deslocamento do 
fenômeno meteorológico associado. A partir das 20 horas (Figura 3(f)), pôde ser identificada 
a distribuição desigual das descargas elétricas ao longo de uma banda localizada na direção 
noroeste–sudeste cobrindo parte dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tal 
organização começou a se desintensificar às 23 horas, na Figura 3(i), com a diminuição da 
atividade elétrica sobre Minas Gerais e a concentração das descargas em forma de núcleo no 
Rio de Janeiro. Durante as primeiras horas do dia 20 de novembro (Figuras 3(j) a 3(p)), a 
incidência das descargas elétricas foi diminuindo continuamente, com apenas alguns poucos 
núcleos no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, antes de sua total dissipação. 
 
3.2.Análise das imagens de satélite 
 

A Figura 4 apresenta a seqüência de imagens de satélite correspondente ao período de 
ocorrência do evento de tempestade analisado. Na Figura 4(a) do dia 19 de novembro de 2003 
às 1445 UTC, observa-se um sistema frontal atuando no litoral da região Sudeste do Brasil 
com uma circulação ciclônica bem configurada em sua extremidade a sudeste do Rio Grande 
do Sul. Dois pequenos e distintos núcleos convectivos podem ser identificados ao sul de 
Minas Gerais. Segundo o Climanálise [2], a atividade convectiva em novembro, observada em 
todas as pêntadas do mês como uma faixa orientada no sentido noroeste–sudeste e 
posicionada preferencialmente sobre o Brasil Central, esteve associada ao avanço de sistemas 
frontais. 

Passadas três horas, às 1745 UTC (Figura 4(b)), percebe-se a intensificação dos núcleos 
identificados na imagem anterior e a formação de outros, todos posicionados de forma linear 
desde o oeste do estado de Minas Gerais até o sul do estado do Rio de Janeiro e associados à 
extremidade da frente fria ainda ativa sobre o continente, conforme também pode ser visto nas 
áreas mais claras da mesma região na imagem das 1810 UTC (Figura 4(c)). Poucas descargas 
elétricas registradas às 15 horas local, horário do início da tempestade, estão relacionadas a 
esta atividade convectiva, de acordo com a Figura 3(a). 

Às 2045 UTC, na Figura 4(d), constata-se o aumento de tamanho principalmente do núcleo 
convectivo com formato circular muito bem definido localizado sobre o estado do Rio de 
Janeiro estendendo-se em parte sobre o Oceano Atlântico. As áreas brancas e brilhantes no 
oeste e sul de Minas Gerais indicam a presença de nuvens cumulonimbus e conseqüentemente 
forte atividade convectiva. Praticamente meia hora depois, na Figura 4(e), as características 
convectivas permanecem constantes na região de ocorrência das descargas elétricas. 
Conforme a Figura 3(d), a localização dos dados detectados pelos sensores de FURNAS para 
as 18 horas local coincide com as regiões de forte convecção identificadas na imagem de 
satélite para o mesmo horário. Infelizmente a existência de falhas na continuidade das 
imagens impossibilitou a observação meteorológica durante o período de máxima atividade 
elétrica da tempestade, às 19 horas local; porém, tendo em vista as correlações de posição 
obtidas uma hora antes entre as regiões dos núcleos convectivos e da incidência de descargas 
atmosféricas, é esperado fisicamente para tal momento a intensificação da convecção em 
concordância com o aumento da quantidade de descargas. 

Às 2345 UTC (Figura 4(f)), é possível observar, em relação à imagem anterior (Figura 
4(e)), o deslocamento do sistema frontal para nordeste, atingindo o litoral do Espírito Santo, 
bem como dos núcleos com forte atividade convectiva a ele associados. A área de intensa 
convecção localizada no oeste de Minas Gerais enfraquece, permanecendo mais ativos apenas 
os dois núcleos posicionados lado a lado na região centro e leste do estado, próximos ao 



núcleo atuante sobre o Rio de Janeiro. Comparativamente, a distribuição espacial das 
descargas elétricas para as 21 horas local apresenta boa correlação com a região de convecção 
mais intensa. 

Duas horas depois, na Figura 4(g), percebe-se ainda que a passagem da frente fria provoca 
forte atividade convectiva na parte leste do estado de Minas Gerais e principalmente sobre o 
núcleo bem configurado em formato circular no Rio de Janeiro e Oceano Atlântico, o qual é 
responsável pela ocorrência das descargas elétricas detectadas às 23 horas local, conforme 
mostra a Figura 3(i). Cabe ressaltar que, apesar de as regiões convectivas manterem os topos 
das nuvens altos e com temperaturas mais frias, os dados de FURNAS indicam o início do 
processo de desintensificação da atividade elétrica. 

A seqüência de imagens de satélite correspondente às primeiras horas do dia 20 de 
novembro de 2003, a partir da Figura 4(h) até a Figura 4(l), a cada intervalo de uma hora, 
apresenta o enfraquecimento do sistema frontal e da atividade convectiva associada sobre o 
continente. O desenvolvimento deste processo pôde ser acompanhado pelo deslocamento e 
pela diminuição das descargas elétricas atmosféricas mostrados na Figura 3. 

Figura 4 – Seqüência de fragmentos de imagens infravermelhas de satélite geoestacionário 
GOES–12 referente à tempestade em estudo. 

 
3.3. Análise das simulações com o modelo de mesoescala MM5 
 

A análise do comportamento das variáveis meteorológicas selecionadas para este caso de 
tempestade deu-se a partir da realização de duas simulações com o modelo numérico MM5, 
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com duração de doze horas cada de modo a cobrir todo o período de vida do sistema. A 
Tabela 1 abaixo mostra os horários de início e término e a data das respectivas simulações. 
 

Tabela 1 – Horários das simulações realizadas no modelo MM5. 
 Simulação 1 Simulação 2 
 Hora Dia Hora Dia 

Início 12 UTC 19 de novembro de 2003 00 UTC 20 de novembro de 2003 
Término 00 UTC 20 de novembro de 2003 12 UTC 20 de novembro de 2003 

 
Divergência, em superfície e 200 mb, razão de mistura, em superfície e 850 mb, advecção 

de temperatura, nos níveis de 850 e 500 mb, e velocidade vertical, em 500 mb, serão 
apresentadas para horários de interesse da tempestade buscando correlacioná-las com a 
ocorrência das descargas elétricas atmosféricas e a atividade convectiva associada ao sistema 
frontal identificado nas imagens de satélite. Apenas os resultados do domínio com resolução 
horizontal de 30 km serão analisados para melhor observação dos detalhes das variações 
previstas pelo modelo de mesoescala MM5. 

A Figura 5 mostra o comportamento dos campos simulados às 15 horas local (18 UTC, 
simulação 1), horário em que iniciara a tempestade. Na Figura 5(a), observa-se um núcleo de 
forte convergência no litoral norte do estado de São Paulo, com valores em módulo superiores 
a 2,4×10-4 s-1, indicando atividade convectiva intensa na região associada à passagem do 
sistema frontal. Praticamente em todo o estado do Rio de Janeiro e diagonalmente sobre o 
Oceano Atlântico há convergência de massa em superfície. Um núcleo divergente de 0,8×10-4 
s-1 está posicionado sobre o Rio de Janeiro em altos níveis na atmosfera, Figura 5(b), em 
interação com a convergência presente na superfície. 

Figura 5 – Simulações das 18 UTC da divergência em superfície (a) e 200 mb (b), razão de 
mistura em superfície (c) e 850 mb (d), advecção de temperatura em 850 mb (e) e 500 mb (f), 

e velocidade vertical em 500 mb (g). 
 

Uma grande massa úmida na Figura 5(c) estendeu-se desde o Oceano Atlântico até o litoral 
dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Figura 5(d), em 850 mb, mostra uma faixa 
de umidade coincidente com a posição da frente fria neste horário, desde o sudoeste de Minas 
Gerais, passando por grande parte do Rio de Janeiro até o oceano, com valores variando entre 
10 g/kg e 13 g/kg. Em 850 mb, conforme mostra a Figura 5(e), observa-se dois núcleos de 
grande advecção negativa, com valores acima de –3 K/h, a nordeste de São Paulo e no sul do 
Espírito Santo. Esta advecção de ar frio faz com que a temperatura da camada passe a 

(f) (e) 

(b) (a) (d) (c) 

(g) 



diminuir mais rapidamente com a altitude, gerando instabilidade. Em 500 mb, Figura 5(f), 
ocorre a intensificação do núcleo de advecção de ar frio localizado entre São Paulo e Rio de 
Janeiro. A velocidade vertical, na Figura 5(g), ao longo do sistema frontal apresenta 
movimento ascendente com valores de até 12 cm/s. 

A Figura 6 apresenta o comportamento das variáveis meteorológicas para as 18 horas local 
(21 UTC, simulação 1). No campo divergência em superfície, observa-se na Figura 6(a) dois 
núcleos com convergência de massa de valores superiores em módulo a 1,8×10-4 s-1, 
posicionados um ainda a nordeste de São Paulo e outro no centro do estado do Rio de Janeiro, 
assegurando a continuação da atividade convectiva nesta região. Sobre Minas Gerais há 
também convergência favorável para a convecção identificada na imagem de satélite. Em 200 
mb, na Figura 6(b), percebe-se divergência superior a 1,4×10-4 s-1 acompanhando a banda 
frontal. A massa úmida mostrada na simulação das 18 UTC para a superfície intensificou-se 
com valores variando entre 14 e 17 g/kg, conforme a Figura 6(c), enquanto que, em 850 mb, 
na Figura 6(d), a faixa de umidade manteve as mesmas características. Passadas três horas, na 
Figura 6(e), percebe-se o enfraquecimento do núcleo de advecção de ar frio a nordeste de São 
Paulo e a intensificação do núcleo localizado no sul do Espírito Santo com dois centros de 
máxima em que a temperatura diminui cerca de 1 K a cada hora. Em 500 mb, na Figura 6(f), 
nota-se que o transporte horizontal de ar frio associado à passagem do sistema frontal 
desintensificou-se. A velocidade vertical na Figura 6(g) apresenta valores bastante elevados 
de 24 cm/s sobre o Oceano Atlântico e de até 18 cm/s no continente, indicando intenso 
movimento ascendente em regiões com atividade convectiva mostradas na imagem de satélite. 

Figura 6 – Simulações das 21 UTC da divergência em superfície (a) e 200 mb (b), razão de 
mistura em superfície (c) e 850 mb (d), advecção de temperatura em 850 mb (e) e 500 mb (f), 

e velocidade vertical em 500 mb (g). 
 

Segundo a análise das descargas elétricas atmosféricas às 19 horas local ocorreu o pico de 
atividade elétrica da tempestade. As simulações para as 22 UTC (simulação 1) com 
características significativas são mostradas na Figura 7. A convergência em superfície, na 
Figura 7(a), aumentou principalmente no centro do Rio de Janeiro e sudoeste de Minas Gerais 
onde a atividade convectiva foi mais intensa e as descargas atmosféricas ocorreram. A massa 
úmida ingressou no continente dominando a metade sul do estado do Rio de Janeiro com 
valores entre 16 e 17 g/kg, como pode ser visto na Figura 7(b). Os núcleos de advecção fria, 
na Figura 7(c), sobre Espírito Santo e Rio de Janeiro intensificaram-se em 850 mb atingindo 
valores de –3 e –2 K/h, respectivamente. A Figura 7(d) mostra que o movimento ascendente 

(b) (a) 

(e) (f) 

(c) (d) 

(g) 



alcançou intensidade superior a 24 cm/s no centro do estado do Rio de Janeiro retratando a 
forte atividade convectiva aí presente. 

Figura 7 – Simulações das 22 UTC da divergência em superfície (a), razão de mistura em 
superfície (b), advecção de temperatura em 850 mb (c) e velocidade vertical em 500 mb (d). 

 
A partir das 23 horas do dia 19 de novembro a incidência de descargas elétricas diminui 

significativamente assim como a atividade convectiva associada. A Figura 8 apresenta as 
variações dos campos simulados à zero hora (03 UTC, simulação 2) do dia 20 de novembro. 
Observa-se convergência em superfície com valores absolutos de 1,2×10-4 s-1 sobre o sudeste 
e noroeste do Rio de Janeiro, Figura 8(a), correspondente aos núcleos convectivos bem 
configurados na imagem de satélite. Ainda no Rio de Janeiro, bastante umidade domina o 
estado, conforme mostra a Figura 8(b), atingindo no sudeste 18 g/kg. O núcleo de advecção 
fria em 850 mb localizado no nordeste de São Paulo, segundo a Figura (c), intensificou-se e 
deslocou-se para leste, enquanto que aqueles sobre o Rio de Janeiro e Espírito Santo 
enfraqueceram consideravelmente (Figura 8(c)). A velocidade vertical em 500 mb, mostrada 
na Figura 8(d), alcançou valores superiores a 60 cm/s na região central do Rio de Janeiro e 
não menos que 30 e 40 cm/s no sudeste de Minas Gerais. Tal intensificação do movimento 
ascendente certamente fora superestimada pelo modelo de mesoescala, haja vista o processo 
de desintensificação da tempestade com conseqüente redução na quantidade de descargas 
elétricas atmosféricas. 

Figura 8 – Simulações das 03 UTC da divergência em superfície (a), razão de mistura em 
superfície (b), advecção de temperatura em 850 mb (c) e velocidade vertical em 500 mb (d). 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho, a tempestade severa ocorrida em 19 de novembro de 2003 na região de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro foi analisada a partir de um estudo conjugado de dados reais de 
descargas elétricas atmosféricas, de imagens de satélite geoestacionário e de simulações 
numéricas com o modelo de mesoescala MM5. 

Tendo em vista que perfil térmico da atmosfera, umidade e movimento ascensional são 
condições primariamente necessárias para a formação de tempestades, o comportamento 
dinâmico da atmosfera representado pelas variáveis divergência, razão de mistura, advecção 
de temperatura e velocidade vertical simuladas no modelo de mesoescala MM5, quando 
comparado ao desenvolvimento do sistema meteorológico nas imagens de satélite, revelou 

(a) (b) (c) (d) 

(c) (a) (d) (b) 



que o desempenho do modelo numérico foi promissor mostrando potencial para fornecer 
prognósticos com boas resoluções temporal e espacial. 
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