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RESUMO
Com o objetivo de alimentar uma discussão maior sobre a questão da previsão de tempo severo no Brasil, este artigo
de revisão temática conduz uma descrição atualizada de parâmetros atmosféricos úteis no auxílio à identificação de
ambientes favoráveis à ocorrência de tempestades convectivas severas (tempestades capazes de produzir granizo
grande, vendavais intensos e tornados). O cálculo de tais parâmetros atmosféricos — que destacam condições
de intensa instabilidade convectiva e cisalhamento vertical do vento — fazendo-se uso, dentre outras fontes
de informação, de saídas de modelos de mesoescala representa uma estratégia operacional de possível adoção
no Brasil. Neste sentido, explora-se no presente artigo indícios de que a ocorrência de tempestades severas no
Brasil não é tão rara como tipicamente considerada, e o fato de que alguns índices de tempo severo originalmente
concebidos para as latitudes médias do hemisfério norte podem: (i) ser úteis para a previsão de sistemas convectivos
no Brasil, em particular para a região sul do país, e (ii) servir de base conceitual para a elaboração de índices mais
adequados para as regiões tropicais do país. Estes pontos justificam uma maior atenção ao tópico de convecção
severa no Brasil, tanto do ponto de vista acadêmico quanto operacional.
Palavras-chave: Tempestades convectivas severas, índices de tempo severo, previsão do tempo em mesoescala.
ABSTRACT: SEVERE STORMS FORECASTING UTILIZING CONVECTIVE PARAMETERS AND
MESOSCALE MODELS: AN OPERATIONAL STRATEGY ADOPTABLE IN BRAZIL?
With the goal of inducing further discussion on the issue of severe weather forecasting in Brazil, this review
article conducts an updated description of atmospheric parameters conceived to identify atmospheric environments
favorable for the development of severe convective storms (thunderstorms capable of producing large hail, strong
surface winds and tornadoes). The computation of such atmospheric indices — that highlight conditions of strong
convective instability and vertical wind shear — making use, among other sources of information, of the output
of mesoscale models represents an operational strategy of possible adoption in Brazil. In this context, this article
discusses indications that the occurrence of severe thunderstorms in Brazil is not as rare as typically assumed, and
explores the fact that some severe weather parameters originally developed for the mid-latitudes of the Northern
Hemisphere (i) may be useful for the prediction of convective systems in Brazil, particularly for the southern part of
the country, and (ii) can serve as a conceptual basis for the development of severe weather indices more suitable for
the tropical regions of our country. These points should justify a greater attention to the topic of severe convection
in Brazil, on both research and operational environments.
Key words: Severe convective storms, severe weather parameters, mesoscale weather forecasting.

1. INTRODUÇÃO
A definição mais comumente utilizada para
tempestades convectivas severas é a seguinte: são tempestades
capazes de gerar granizo grande (com pedras de 2 cm ou mais
de diâmetro ao atingirem a superfície) e/ou rajadas de vento
com força destrutiva (velocidade acima de 50 kt/26 m s-1) e/
ou tornados (JOHNS e DOSWELL, 1992, MOLLER, 2001).
Os limiares para tamanho de granizo e velocidade do vento
indicados nesta definição fenomenológica são um tanto quanto
arbitrários e baseados em relatos de condições de tempo na

América do Norte (em latitudes médias).
Dois conceitos principais residem por trás desta
definição: um conceito explícito de que tratam-se de
tempestades capazes de gerar fenômenos com significativo
impacto social e econômico, e um conceito implícito de que
são tempestades com correntes ascendentes e descendentes
extremamente intensas e, portanto, capazes de gerar e suportar
(em suspensão) granizo gigante, gerar rajadas de vento
destrutivas, e amplificar processos de estiramento de vórtices
em baixos níveis (um dos mecanismos de tornadogênese;
p.ex., KLEMP, 1987, DAVIES-JONES, et al. 2001). Neste
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artigo é adotada esta definição clássica de tempestade severa
de latitudes médias, mas sem necessariamente sugerir que esta
seja a única (ou melhor) definição de tempestade severa para o
Brasil1.
Eventos de vendavais, granizos e tornados, ainda
que relativamente raros em comparação com outros sistemas
meteorológicos (como chuvas frontais por exemplo),
representam ameaça potencial para atividades importantes como
por exemplo defesa civil, aviação, agricultura e transmissão
e distribuição de energia elétrica. Assim, o fato de serem
eventos relativamente raros não implica em darmos menos
atenção ao estudo destes sistemas e ao treinamento de pessoal
operacional visando a previsão dos mesmos. Identificar, com
antecedência de várias horas, condições favoráveis à formação
de sistemas convectivos severos é essencial para a veiculação
adequada de alertas e antecipar a adoção de estratégias que
eliminem ou minimizem o impacto negativo destes fenômenos
meteorológicos.
Assim como realizado com o tópico de previsão
quantitativa de chuva para fins hidrometeorológicos (p.ex.,
SARAIVA et al., 2003), há a oportunidade de se inserir a
questão da previsão de tempestades severas dentro do contexto
de sistemas de previsão do tempo em escala regional. A
previsão numérica do tempo em mesoescala é uma componente
importante no suporte a prognósticos meteorológicos regionais,
e grande esforço tem sido dedicado à implementação de suítes
operacionais para os modelos de mesoescala (COELHO et al.,
2000, MOREIRA et al., 2002, GOBBI et al., 2002, SARAIVA
et al., 2003).
A infraestrutura observacional e de modelagem
numérica presente ou planejada para serviços regionais de
previsão do tempo possui potencial aplicação para a previsão
de tempestades severas. Apesar disto, uma (possível) estratégia
específica para a previsão de tempo severo no Brasil ainda
precisa ser discutida. Para isto, é necessário: (i) conhecer
melhor os ambientes atmosféricos sinóticos e de mesoescala
propícios ao desenvolvimento de tempestades severas no
Brasil; (ii) estudar procedimentos que maximizem a extração
de informação relevante dos dados observados e de modelos
de mesoescala que identifiquem estes ambientes atmosféricos,
visando uma implementação operacional.
Tendo estes aspectos em mente, uma estratégia
operacional de previsão de tempestades severas de possível
aplicação no Brasil é revista neste artigo. Tal estratégia envolve
o cálculo de parâmetros meteorológicos que destacam de forma
objetiva e concisa condições conducentes ao desenvolvimento
de convecção severa os quais podem ser obtidos de observações
e de saídas de modelos de mesoescala dentro de um ciclo típico
de operação de previsão de curto prazo e nowcasting.
Não é intuito deste artigo realizar uma revisão
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profunda de todos os índices de tempo severo conhecidos, e
nem apresentar resultados conclusivos de que os parâmetros
aqui revistos sejam necessariamente os mais apropriados
para a previsão de tempestades severas nas nossas regiões de
interesse, mas sim explorar os argumentos que sugerem que
a abordagem aqui revista indica um modelo operacional que
merece ser considerado no Brasil.
2. TEMPESTADES SEVERAS NO CONTEXTO SULAMERICANO E BRASILEIRO
2.1. Eventos severos de latitudes médias na América do
Sul
É cada vez mais sólido e difundido o reconhecimento
de que a região que compreende as latitudes médias e
subtropicais da América do Sul a leste dos Andes apresenta
condições potencialmente favoráveis à ocorrência de
tempestades severas. Para ilustrar isto, podemos citar os
trabalhos recentes de BROOKS et al. (2003) e BROOKS e
ANDERSON (2004) que elaboraram uma “climatologia”
sintética global dos ambientes atmosféricos propícios ao
desenvolvimento de tempo severo entre os anos de 1997 e
1999 (inclusive), utilizando-se perfis verticais atmosféricos
gerados a partir de dados do projeto reanálise do National
Centers for Environmental Prediction e National Center for
Atmospheric Research (KALNAY et al., 1996) dos Estados
Unidos da América (EUA)2.
Seus resultados são reproduzidos na figura 1, a
qual indica uma estimativa do número de dias por ano, entre
1997 e 1999, com parâmetros atmosféricos favoráveis ao
desenvolvimento de tempo severo em geral (fig. 1a) e de
tornados especificamente (fig. 1b). Nas Américas, o sinal
atmosférico mais claro foi capturado para a região central da
América do Norte ao sul do Canadá e a leste das Montanhas
Rochosas (consistente com as observações), mas com um
sinal adicional e importante para as regiões centro-norte da
Argentina, Paraguai e sul do Brasil. Para este setor, a estimativa
de dias por ano entre 1997 e 1999 com parâmetros propícios a
tempestades severas ultrapassou os 60 no centro da Argentina
e mais de 30 em boa parte do sul e sudeste brasileiro (fig. 1a).
Para situações favoráveis a tornados (fig. 1b), o noroeste do
Paraguai e o sul do Brasil foram as regiões, na América do Sul,
que apresentaram maior número estimado de dias: mais de 14
no Paraguai e entre 8 e 10 no sul do Brasil.
A região sul-americana identificada em BROOKS et
al. (2003) é a de interesse no presente trabalho, e representa um
resultado coerente com investigações anteriores. Por exemplo,
os trabalhos pioneiros de FUJITA (1973), SCHWARZKOPF
(1982) e VELASCO e FRITSCH (1987), todos baseados em
registros diretos de tempo severo (ou de sistemas convectivos

Uma discussão sobre a definição do que é uma tempestade severa dentro do contexto brasileiro é desejável. Por exemplo, as tempestades típicas
de verão que geram grande volume de precipitação e inundações repentinas deveriam ser consideradas como severas? Mesmo que suas correntes
verticais não sejam tão intensas como em uma tempestade severa clássica de latitudes médias? Vale ressaltar que meteorologistas australianos
incluem inundações repentinas e chuvas intensas na definição de tempo severo (MILLS e COLQUHOUN, 1998).
2
O critério utilizado por BROOKS et al. (2003) na identificação destes ambientes é indicado na seção 4 do presente artigo.
1
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Figura 1: “Climatologia” sintética global de situações atmosféricas propícias à formação de tempestades severas para o período entre
os anos de 1997 e 1999, inclusive. Estimativa de dias por ano com parâmetros favoráveis à ocorrência de: (a) tempo severo em geral,
(b) tornados. Adaptado de BROOKS et al. (2003). Ver texto para detalhes.
de mesoescala capazes de gerar tempo severo), já apontavam
para atividade convectiva intensa nesta região. Conjuntamente
estes resultados destacam um sinal robusto de situações
atmosféricas conducentes ao desenvolvimento de tempestades
severas na região de latitudes médias e subtropicais da América
do Sul.
Um dos diversos fatores atmosféricos que colaboram
para o disparo de convecção profunda (ocasionalmente severa)
nesta parte do mundo é o estabelecimento, a leste dos Andes, de
uma circulação atmosférica do tipo jato de baixos níveis (JBN)
de norte, especialmente entre a primavera e o outono austrais,
como discutido em inúmeros trabalhos (GUEDES e SILVA
DIAS, 1984, PAEGLE, 1998, SILVA DIAS, 1987, 1989, 1999,
BERBERY e COLLINI, 2000, MARENGO et al., 2002, entre

outros).

O JBN pode contribuir de várias formas para
convecção severa. Primeiro, efetuando o transporte de umidade
proveniente da Amazônia para as latitudes mais altas (BERRI
e INZUNZA, 1993), o que aumenta a oferta de umidade na
camada limite planetária e favorece a desestabilização da
atmosfera, ambos ingredientes necessários para tempestades
(p.ex., JOHNSON e MAPES, 2001). Segundo, a presença do
JBN permite um ocasional acoplamento entre escoamentos de
jato de baixos e altos níveis o qual representa um mecanismo
dinâmico relevante para o desenvolvimento de tempestades
severas, como discutido em UCCELLINI e JOHNSON
(1979). Além disto, como indicado por DOSWELL (1991),
um escoamento tipo JBN tende a deformar a hodógrafa

Figura 2: Representação esquemática de uma estrutura dinâmica comumente observada na América do Sul (a) e na América do Norte
(b) nos períodos de maior atividade convectiva. Em ambos os casos é comum documentar-se a presença de um escoamento de jato
de baixos níveis (JBN) transportando ar quente e úmido dos trópicos para latitudes mais altas. Em (a) JS representa o jato subtropical
e em (b) JP representa o jato polar.
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ambiental criando um abaulamento na mesma em baixos
níveis, favorecendo o aumento da helicidade relativa à
tempestade — a ser definida na seção 3 deste trabalho. Um
ambiente com valores altos de helicidade relativa em baixos
níveis pode ser propício ao desenvolvimento de tempestades
rotativas (i.e., potencialmente severas) caso outros fatores
favoráveis ao disparo de convecção profunda também estejam
presentes (RASMUSSEN e BLANCHARD, 1998; doravante
RB98).
Diante disto, não é surpresa o fato das duas principais
regiões (em latitudes médias) com situações atmosféricas
conducentes ao desenvolvimento de tempestades severas
nas Américas serem regiões onde JBNs são documentados.
A figura 2 ilustra isto fazendo uma comparação esquemática
entre a estrutura dinâmica comumente observada na América
do Sul (p.ex., SILVA DIAS 1987) e na América do Norte
(p.ex., JOHNSON e MAPES 2001) em períodos de maior
atividade convectiva nas áreas apontadas por BROOKS et al.
(2003) como favoráveis à ocorrência de eventos severos neste
continente.
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estado entre 1990 e 1999. Considerando-se apenas os itens B
(granizos) e E (vendavais e tempestades), nota-se que quase 50%
dos registros de calamidades naturais estiveram relacionadas à
alguma ocorrência de tempo severo. Assim, considerando
a menor frequência com que ocorrem, tempestades severas
estão associadas a um número desproporcionalmente alto de
relatos de eventos meteorológicos com alto impacto social
e econômico (DOSWELL, 2003). Evidências adicionais
de tempo severo no Brasil podem ser encontradas em
http://www.lemma.ufpr.br/ernani/torbras.html.
Os pontos levantados acima apontam para uma
necessidade em dedicar-se maior atenção, no Brasil, ao tópico
de tempestades convectivas severas. De uma forma geral,
poucas investigações sobre eventos de tempo severo conduzidas
até hoje em nosso país enfatizaram o apoio ao meteorologista
operacional quanto à identificação de condições propícias ao
desenvolvimento destes fenômenos com pelo menos algumas
horas de antecedência.

2.2. Eventos severos no Brasil
Diversas investigações realizadas no Brasil nos
últimos 15 anos ratificam a idéia de que a ocorrência de
tempestades severas em nosso país, ainda que pouco frequente,
não é tão rara como tipicamente suposto. O tornado e/ou a
tempestade que o gera (supercélula), representam os mais
ameaçadores dos fenômenos severos, e são abordados em
diversos trabalhos brasileiros como em SILVA DIAS e
GRAMMELSBACHER (1991), MASSAMBANI et al.
(1992), DYER (1994), ANTONIO (1995), MENEZES (1998),
NECHET (2002), MARCELINO et al. (2004a), entre outros.
Linhas de instabilidade com características severas também
já foram alvo de estudo no Brasil, como por exemplo em
MENEZES (1998) e ABDOULAEV et al. (2001).
A figura 3, adaptada do trabalho recente de
MARCELINO et al. (2004a), mostra a distribuição espacial,
e classificação por intensidade, de tornados e trombas d’água
registrados em Santa Catarina entre 1976 e 2000. Neste
trabalho, o levantamento dos eventos e a classificação segundo
a escala de Fujita foram baseados em arquivos da Defesa
Civil de Santa Catarina. No período de vinte e cinco anos
estudado por MARCELINO et al. (2004a), dezoito episódios
potencialmente tornádicos foram identificados (somados a
outros 5 eventos de trombas d’água), sendo que dez destes
eventos foram comprovadamente classificados como tornados.
MARCELINO et al. (2004a) ressaltam que o número real de
ocorrência de tornados possivelmente foi mais alto do que este,
pois apenas os episódios que causaram algum dano material
e/ou perdas humanas foram estudados.
Por outro lado, é natural esperar que a ocorrência de
episódios severos não tornádicos (granizos e vendavais) sejam
mais comuns (p.ex., MARCELINO et al., 2004b). A figura 4
mostra um levantamento estatístico feito pela Defesa Civil
do Estado do Paraná sobre desastres naturais relatados neste

Figura 3: Registros de ocorrência, e classificação segundo
escala de Fujita, de tornados (e trombas d’água) no estado de
Santa Catarina entre 1976 e 2000. Adaptado de MARCELINO
et al. (2004a).

Figura 4: Estatística demonstrativa dos principais desastres
naturais ocorridos no estado do Paraná entre janeiro de 1990
e dezembro de 1999 segundo a Defesa Civil do Estado do
Paraná. (Adaptado de
http://www.pr.gov.br/defesacivil/
calamidades.html).
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3. PARÂMETROS DE TEMPO SEVERO: UMA REVISÃO
ATUALIZADA
3.1. Contexto dinâmico
Para apreciarmos o valor prático da informação
meteorológica fornecida pelos parâmetros indicativos de
tempo severo, é necessário primeiro inserí-los em um contexto
dinâmico. Para isto, consideremos primeiramente a componente
vertical da equação da conservação de momento em um sistema
Boussinesq, desprezando-se o termo de difusão turbulenta:
(1)
onde w é a componente vertical da velocidade, g é aceleração
devido à gravidade, ρ é densidade e p é a pressão, com barras
indicando um estado básico em equilíbrio hidrostático e
apóstrofos indicando o campo de perturbação. Os dois termos
do lado direito da equação (1) indicam as principais forçantes
que modulam correntes verticais dentro de células convectivas:
a força devido ao gradiente vertical de pressão (FGVP) e a
flutuabilidade (FL), respectivamente.
Para efeito de interpretação física dos índices
de tempo severo, é importante considerar que convecção
severa é aquela em que perturbações de pressão induzidas
dinamicamente dentro da tempestade contribuem de forma
significativa para a magnitude de FL e de FGVP, intensificando
as correntes verticais (quando FL e FGVP combinam-se de
forma construtiva, seja no sentido ascendente ou descendente),
o que contrasta com a convecção puramente térmica — ver, por
exemplo, THUNIS e BORNSTEIN (1996). Como discutido
em diversos trabalhos, como ROTUNNO e KLEMP (1982),
KLEMP (1987), WEISMAN (1993), DAVIES-JONES et al.
(2001), JOHNSON e MAPES (2001), ambientes atmosféricos
com cisalhamento vertical (direcional ou não) do vento são
favoráveis ao desenvolvimento de perturbações de pressão
dinâmicas dentro de células convectivas.
Deste modo, os parâmetros de tempo severo em
latitudes médias foram/são concebidos para ressaltar, em
essência, ambientes em escala sinótica e em mesoescala
com altos valores de instabilidade convectiva e cisalhamento
vertical do vento. Quaisquer tempestades que se desenvolvam
nestes ambientes terão o potencial de se tornar severas.
3.2. Descrição de parâmetros convectivos
Parâmetros convectivos são tipicamente calculados a
partir de perfis atmosféricos termodinâmicos e cinemáticos que
podem advir de sondagens de ar superior (in situ ou remotas,
como radiossondagens, perfis derivados de sensoriamento via
satélite, etc…) ou simulações numéricas. Quando calculados
a partir de modelos numéricos e/ou rotinas de análise objetiva,
onde diversos perfis regularmente espaçados são disponíveis,
a variação espacial destes parâmetros pode ser analisada
diretamente, permitindo ao meteorologista identificar regiões
mais favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento dos

sistemas convectivos.
No Brasil, os trabalhos de BENETTI e SILVA DIAS
(1986), FOGACCIA (2001) e FOGACCIA e PEREIRA
FILHO (2002) analisaram, dentro do contexto de previsão
de tempestades, alguns índices de instabilidade convectiva
e cisalhamento vertical do vento obtidos a partir de perfis
atmosféricos para a região metropolitana de São Paulo. Em
FOGACCIA e PEREIRA FILHO (2002) o estudo focalizou
em sistemas convectivos formadores de fenômenos de maior
impacto para a aviação, mas não necessariamente induzidos
por tempestades severas. Estas últimas foram alvo de análise
em BENETTI e SILVA DIAS (1986), mas especificamente para
a região de São Paulo. Há a necessidade de se expandir estes
estudos para outras regiões do país, incluir nas análises alguns
parâmetros convectivos desenvolvidos mais recentemente
(p.ex., NASCIMENTO, 2004), e avaliar a utilidade de modelos
numéricos de mesoescala (e rotinas de mesoanálise objetiva)
em fornecer estes parâmetros em um ambiente operacional no
Brasil.
Abaixo segue a revisão e entendimento físico de
alguns parâmetros de tempo severo que podem ser calculados
a partir de saídas de modelos de mesoescala e de rotinas de
análise objetiva, servindo de apoio à previsão convectiva e
nowcasting (BOTHWELL et al., 2002). Alguns parâmetros
são clássicos e já são experimentados no Brasil, enquanto
outros ainda não foram testados em nosso país.
3.2.1. A energia potencial convectiva disponível (CAPE) e
suas variações
Um dos parâmetros mais utilizados em previsão
convectiva (severa ou não) é a energia potencial convectiva
disponível (CAPE) que pode ser definida como (HOUZE,
1993):
CAPE =

�

[J kg-1],

(2)

onde NCE é o nível de convecção espontânea e NEL é o nível de
equilíbrio ou nível de perda de empuxo para uma determinada
parcela de ar ascendente. θv é a temperatura potencial virtual
desta parcela de ar e
é a temperatura potencial virtual do
ambiente. Note que a CAPE está associada ao termo FL na
equação (1), mas lembrando que CAPE é uma quantidade
integral, enquanto que FL é uma medida local acompanhando
uma determinada parcela de ar.
A figura 5 mostra um perfil termodinâmico hipotético
plotado em um diagrama skew-T representando graficamente,
com cruzes, a “área” proporcional à magnitude da CAPE
na camada entre o NCE e o NEL para uma parcela de ar
ascendendo desde a superfície. Pela equação (2) e pela figura
5 percebe-se que quanto maior for a diferença de temperatura
entre a parcela de ar ascendente e o ambiente, maior será a
CAPE e a magnitude do termo FL na equação (1), indicando
um ambiente com potencial para gerar intensas acelerações
ascendentes caso convecção seja disparada.
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Figura 5: Representações de perfis atmosféricos idealizados
em diagrama termodinâmico skew-T ilustrando: (a) cálculo
da CAPE e da CINE; (b) cálculo da DCAPE. No painel
(a) as camadas atmosféricas com inibição convectiva são
representadas por traços horizontais, sendo que a “área” da
camada inferior é proporcional à magnitude da CINE para
uma parcela de ar ascendendo desde a superfície. A camada
atmosférica indicada com cruzes possui “área” proporcional à
magnitude da CAPE para esta mesma parcela de ar. O nível
de condensação por levantamento (NCL), nível de convecção
espontânea (NCE) e nível de equilíbrio (NEL) para esta parcela
de ar também são indicados. No painel (b) é indicada a DCAPE
para uma parcela de ar que descende a partir do nível de 850
hPa conservando sua temperatura potencial do bulbo úmido
(θw). A camada atmosférica indicada por traços horizontais tem
“área” proporcional à DCAPE para esta parcela de ar. (Original
das figuras obtida em HENRY, 1987).
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Entretanto, uma outra forma de se obter altos valores
de CAPE é haver uma camada de ar com baixo NCE e alto
NEL. Neste caso o alto valor de CAPE não necessariamente
indica condição favorável a intensas acelerações verticais uma
vez que mesmo um perfil de temperatura próximo ao da razão
adiabática úmida (induzindo baixos valores de FL na equação
(1)) pode levar a um alto valor de CAPE. Por este motivo,
analisar apenas o valor da CAPE não é recomendado para se
identificar condições termodinâmicas favoráveis à convecção
severa. Uma alternativa é calcular a CAPE normalizada
(NCAPE) pela profundidade da camada entre o NCE e o
NEL, como indicado em BLANCHARD (1998). De uma
forma geral, valores de NCAPE em torno de 0,1 [entre 0,3 e
0,4] sugerem uma CAPE associada a uma parcela de ar pouco
[muito] “flutuante” (THOMPSON, 2002).
Deve-se lembrar também que outros fatores
que influenciam a magnitude efetiva da CAPE, como o
entranhamento de ar ambiente em torno da tempestade e a
presença de hidrometeoros (HOUZE, 1993), não são levados
em conta no seu cálculo em (2).
Outro ponto a ser ressaltado é que o cálculo da CAPE
é altamente sensível à escolha da parcela de ar ascendente. No
exemplo da figura 5, a parcela amostrada é a de superfície.
Como convecção nem sempre é disparada por parcelas de
superfície (JOHNSON e MAPES, 2001), é desejável calcular a
CAPE também para outras parcelas de ar. Duas escolhas são as
mais comuns (CRAVEN et al., 2002): a CAPE de uma parcela
com características médias da camada referente aos primeiros
100 hPa a partir da superfície (chamada de CAPE de uma
parcela média; CAPE_ME), e a CAPE da parcela de ar mais
instável nos primeiros 300 hPa a partir da superficie (chamada
de CAPE mais instável; CAPE_MI). CRAVEN et al. (2002)
sugerem que a CAPE_ME é mais representativa para situações
de convecção iniciada na camada limite planetária, enquanto
a CAPE_MI é mais adequada para convecção elevada.
Operacionalmente, é desejável que CAPE, CAPE_ME e a
CAPE_MI sejam disponibilizadas (THOMPSON, 2002).
Além disto, cuidado é necessário ao analisar-se a CAPE (e
suas variações) calculada a partir de modelos numéricos
uma vez que sua magnitude é influenciada pelos campos de
temperatura e umidade em baixos níveis, os quais nem sempre
são bem representados nos modelos.
Outras variações experimentadas para o cálculo
da CAPE incluem a determinação de sua magnitude nos
primeiros 3 km acima do NCE (RB98) e primeiros 3 km
acima do solo, tendo esta última mostrado mais destreza que
a primeira em discriminar diferentes tipos de eventos severos
(ver RASMUSSEN, 2003).
De uma forma geral, valores de CAPE de 1000 a
2500 J kg-1 são considerados altos; valores acima de 2500 J
kg-1 indicam instabilidade acentuada, e acima de 4000 J kg-1
indicam instabilidade extrema.
3.2.2. A CAPE da corrente descendente (DCAPE)
Outra medida de energia potencial convectiva, esta
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associada a movimentos descendentes, é a chamada CAPE da
corrente descendente (DCAPE), dada por (EMANUEL, 1994,
GILMORE e WICKER, 1998):
DCAPE =

�

[J kg-1]

(3)

onde as variáveis são as mesmas que em (2). Note a mudança
no numerador do integrando e os distintos limites de integração
em relação à definição da CAPE. Em (3) o limite inferior SUP
se refere à superfície, e Z é (geralmente) o nível da parcela de
ar com menor temperatura potencial do bulbo úmido (θw) entre
2 e 7 km de altura (GILMORE e WICKER, 1998). A figura 5b
ilustra o cálculo da DCAPE graficamente para uma parcela de
ar que descende desde 850 hPa. Quanto maior a DCAPE maior
o potencial para ocorrência de correntes descendentes intensas.
A intrusão de ar seco entre níveis baixos e médios
dentro de tempestades é um dos mecanismos de geração
de correntes descendentes intensas através de processos de
resfriamento do ar via evaporação/sublimação das espécies
condensadas (WAKIMOTO, 2001). A DCAPE é um parâmetro
que explora esta característica uma vez que camadas entre 850
hPa e 500 hPa dominadas por intrusão de ar seco apresentam
baixo θw, maximizando a DCAPE.
Para a América do Norte, EVANS e DOSWELL (2001)
indicaram que a DCAPE tem alguma destreza em discriminar
ambientes favoráveis à formação de correntes descendentes
intensas em situações de forçante sinótica fraca.
Valores de DCAPE a partir de 1000 J kg-1 são altos,
mas em ambientes de intensa forçante sinótica tempestades
com fortes correntes descendentes podem ocorrer mesmo com
DCAPE bem abaixo deste valor (EVANS e DOSWELL, 2001).
Deve-se manter em mente que na definição de DCAPE supõe-se
que a parcela de ar subsidente mantém-se saturada até atingir o
solo (conservando θw), desprezando-se o importante efeito de
aquecimento adiabático para as parcelas subsaturadas, o que
reduz efetivamente a aceleração descendente (GILMORE e
WICKER, 1998). Além disto, semelhantemente à CAPE, não é
levada em conta a influência de hidrometeoros e de gradientes
verticais de pressão na aceleração das correntes descendentes.
3.2.3. A inibição convectiva (CINE)
A inibição convectiva (CINE) representa o trabalho
necessário para se elevar uma parcela de ar da superfície até
seu NCE (HOUZE, 1993). Sua definição é igual à da CAPE (eq.
2), mas com o limite de integração inferior [superior] sendo a
superfície [o NCE]. A figura 5a ilustra a determinação gráfica da
CINE em um diagrama termodinâmico skew-T. Quanto maior
a CINE, mais difícil é a iniciação convectiva para uma parcela
de superfície, uma vez que mais intensa deverá ser a forçante
para o levantamento desta parcela até atingir seu NCE. Valores
típicos de CINE variam entre 0 J kg-1 (i.e., nenhuma inibição
convectiva) e 50 J kg-1, com valores acima de 100 J kg-1 sendo
considerados altos.
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A presença de uma certa CINE é comum em
ambientes propícios a tempestades severas (EMANUEL
1994). Havendo nenhuma CINE, o disparo de convecção
profunda tende a se tornar generalizado, ocorrendo o consumo
rápido da CAPE e diminuindo-se as chances de que valores
extremos de instabilidade convectiva sejam atingidos. Se
existe CINE, apenas algumas células convectivas se formarão
— nos locais aonde a forçante para levantamento das parcelas
de ar for maior, caracterizando convecção profunda tipo I de
EMANUEL (1994) — diminuindo-se a “competição” entre as
mesmas pela CAPE e aumentando-se as chances das correntes
ascendentes se tornarem intensas e de longa duração.
Pela definição da CAPE e da CINE, nota-se que a
altura do NCE é uma informação relevante na identificação de
regiões onde iniciação convectiva é mais provável. Para uma
mesma forçante ascencional, quanto mais baixo for o NCE,
maior será a chance de disparo de convecção. Sondagens
verticais, modelos numéricos e rotinas de análise objetiva em
mesoescala podem fornecer esta importante informação ao
meteorologista.
3.2.4. Outros parâmetros termodinâmicos
Outros parâmetros termodinâmicos além dos citados
acima têm relevância operacional na previsão de tempestades
severas. Por exemplo, a altura do nível de condensação
por levantamento (NCL) mostra destreza na discriminação
entre eventos severos tornádicos e não tornádicos. Quando
condições de instabilidade e cisalhamento vertical para
tempestades severas estão presentes, baixos NCLs mostramse mais propícios à ocorrência de tornados (RB98, BROOKS
et al., 2003).
Em termos da caracterização da instabilidade
atmosférica, é comum analisar-se outros índices
termodinâmicos em conjunto com a CAPE. Destes podemse citar o índice de instabilidade por levantamento (ILEV),
índices Showalter, K, e total totals (ITT), e também a taxa
de queda da temperatura ambiental com a altura (lapse rate;
LR).
As definições destes parâmetros são encontrados em
textos básicos de interpretação de diagramas termodinâmicos
(p.ex., HENRY, 1987) mas, por conveniência, são indicadas
no Apêndice A deste artigo. O valor operacional destes índices
em conjunto com a CAPE é exemplificado na figura 6 que
mostra diagramas skew-T para as sondagens das 00UTC de
09/10/2003 para Foz do Iguaçu/PR (SBFI), e das 00UTC de
11/10/2003 para Manaus/AM (SBMN) (ver Apêndice A para
detalhes nas definições e valores limiares típicos de ILEV,
LR, ITT e K para tempestades). Em ambos os casos a CAPE
de superfície é alta, atingindo 2978 J kg-1 em SBFI e 2000 J
kg-1 em SBMN. Entretanto, em SBFI (fig. 6a) a LR de níveis
médios é acentuada, chegando a 8,9 °C km-1, e com ILEV de
–6,8°C, enquanto que para SBMN (fig. 6b) a LR de níveis
médios é mais suave (não passando de 6,7 °C km-1), com um
ILEV de –4,3°C. O ITT, por sua vez, atingiu 53,8°C para SBFI
e 44,2°C para SBMN.
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Figura 6: Diagramas skew-T das radiossondagens das: (a) 00 UTC de 09/10/2003 para Foz do Iguaçu/PR, e (b) 00 UTC de 11/10/2003
para Manaus/AM. Em cada painel, a curva espessa à direita [esquerda] representa o perfil ambiental de temperatura [temperatura
do ponto de orvalho], e a região sombreada é proporcional à CAPE de superfície. Vide texto para discussão. (Fonte dos diagramas
skew-T: www. weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html).
Estes índices combinados demonstram que, apesar das
CAPEs altas nos dois casos amostrados, o perfil atmosférico é
efetivamente mais instável em SBFI do que em SBMN, o que
pode ser identificado visualmente pela CAPE mais “larga” na
fig. 6a comparada com a mesma em 6b.
O índice K, por sua vez, foi semelhante para os dois
casos (29,3°C para SBFI e 32,3°C para SBMN). Isto é resultado
deste índice tender a capturar condições favoráveis à ocorrência
de tempestades em ambientes úmidos em toda a troposfera,
como é típico de ambientes tropicais (fig. 6b), e apresentar
valores relativamente baixos quando da intrusão de ar seco em
níveis baixos a médios (fig. 6a) aumentando a depressão do
bulbo úmido em 700 hPa. Neste caso, a combinação de CAPE
e LR altos, LI moderadamente negativo e K relativamente
baixo em SBFI indicou, do ponto de vista termodinâmico,
um ambiente onde a ocorrência de tempestades severas (com
menor taxa de precipitação, mas com ventos intensos) seria
possível.
É importante frisar que vendavais intensos foram
registrados no estado do Paraná na manhã do dia 9 de
outubro de 2003, com a sondagem da fig. 6a representando
aproximadamente uma sondagem pré-evento (ver NASCIMENTO, 2004). Valores típicos de índices K, ITT, ILEV
e Showalter para a região metropolitana de São Paulo em
situações convectivas são encontrados em BENETI e SILVA
DIAS (1986), FOGACCIA (2001) e FOGACCIA e PEREIRA
FILHO (2002).

3.2.5. Medidas de cisalhamento vertical do vento
Alguns parâmetros de tempo severo foram
desenvolvidos para ressaltar a presença de cisalhamento no
ambiente sínótico ou de mesoescala. Um deles é simplesmente
o módulo do vetor cisalhamento vertical entre o vento médio
nos primeiros 500 m acima do solo e o vento a 6000 m de altura
(CIS_6km). Tempestades severas tornam-se mais prováveis
à medida que CIS_6km aumenta (RB98). Na América do
Norte, valores de CIS_6km acima de 15 m s-1 (~ 30 kt) são
comumente associados a situações favoráveis à ocorrência
de tempestades rotativas. CIS_6km também mostra alguma
destreza na identificação de situações propícias a eventos de
tornados significativos (COLQUHOUN e RILEY, 1996).
Outro parâmetro de cisalhamento útil em previsão
convectiva severa é o denominador do número de Richardson
volumétrico (DNRV; bulk Richardson number shear), dado
por (WEISMAN e KLEMP, 1982, STENSRUD et al., 1997):
DNRV = 0.5 (

)

[m2 s-2],

(4)

onde e são, respectivamente, as componentes zonal e
meridional do vetor diferença entre o vento médio nos
primeiros 6000 m (ponderado pela densidade do ar) e vento
médio nos primeiros 500 m acima do solo.
Resultados de STENSRUD et al. (1997) — baseados
em saídas de modelo numérico de mesoescala — sugerem
que, na presença de CAPE e helicidade relativa altas, valores
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moderados de DNRV (entre, aproximadamente, 40 m2 s-2
e 100 m2 s-2) são indicativos de ambientes conducentes ao
desenvolvimento de tempestades severas com rotação em
baixos níveis, apontando potenciais situações tornádicas. Com
DNRV relativamente baixo — abaixo de 40 m2 s-2 mas ainda
bem acima de 0 m2 s-2 e com presença de CAPE — o ambiente
se torna mais favorável para tempestades severas dominadas
por efluxo, associadas com intensas rajadas de vento em
superfície3, particularmente em situações de fraca forçante
sinótica (EVANS e DOSWELL, 2001). Entretanto, THOMPSON
(1998) e EVANS e DOSWELL (2001) indicaram que o limiar
inferior de 40 m2 s-2 para DNRV sugerido por STENSRUD et
al. (1997) para identificar situações de supercélulas pode ser um
valor muito baixo (i.e., uma subestimativa).
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A helicidade não é um parâmetro invariante Galileano
e, portanto, é uma quantidade cuja magnitude depende
do referencial utilizado para seu cálculo. Um referencial
conveniente para o cálculo de H em meteorologia é aquele
que se desloca junto com as tempestades (DOSWELL,
1991), caracterizando a helicidade relativa à tempestade, ou
simplesmente helicidade relativa (HR; nomenclatura adotada
neste artigo). Além disto, ao invés de trabalhar-se com uma
medida pontual de helicidade, como feito na mecânica dos
fluidos teórica, é conveniente em meteorologia calcular-se a
HR integrada em uma camada atmosférica em níveis baixos,
dentro da qual a corrente ascendente de uma tempestade iniciase (i.e., uma camada de influxo de ar). Uma aproximação
adicional feita é considerar no cálculo de HR apenas as

3.2.6. A helicidade relativa e o deslocamento esperado de
tempestades
Helicidade (H) é definida como (LESIEUR, 1993):
H = 1⁄2

[m s-2],

(5)

onde é o vetor velocidade tridimensional (
é, portanto,
o campo de vorticidade tridimensional ω). A helicidade indica
o quanto um determinado escoamento é helicoidal, como
esquematizado na figura 7 para um escoamento horizontal.
O conceito de helicidade tem relevância no estudo e
na previsão de tempestades convectivas severas. A figura 8a
ilustra uma tempestade convectiva hipotética se desenvolvendo
no hemisfério sul em um ambiente com cisalhamento vertical
profundo — com vento girando no sentido anti-horário com a
altura a partir do norte em superfície — e com alta helicidade
(em módulo) em baixos níveis. Neste caso a corrente ascendente
da tempestade pode interagir com vórtices horizontais em
baixos níveis, inclinando-os verticalmente e estirando-os, com
indicado na figura 8b. Este mecanismo físico permite a geração
e intensificação de vorticidade vertical em baixos níveis pela
corrente ascendente, representando um dos processos favoráveis
à formação de mesociclones de baixos níveis (p.ex. KLEMP,
1987, BROOKS et al., 1994b) e aumentando o potencial de
severidade da tempestade.

Figura 7: Ilustração de um escoamento horizontal com alta
helicidade.
é o vetor vento horizontal e
é o vetor
vorticidade horizontal (Figura original de DOSWELL, 1991).

Figura 8: (a) Esquema de uma tempestade convectiva se
desenvolvendo no hemisfério sul em um ambiente com
cisalhamento vertical profundo e alta helicidade em níveis
baixos. O vetor V refere-se ao escoamento atmosférico em
níveis médios e altos, e o vetor Vbn ao escoamento helicoidal
em níveis baixos. (b) Interação entre o escoamento helicoidal
em baixos níveis com a corrente ascendente da tempestade.
(A fotografia original da tempestade, tirada pelo autor, foi
adaptada para um escoamento do hemisfério sul).

A base teórica para os resultados “operacionais” encontrados em STENSRUD et al. (1997) é encontrada nos trabalhos de BROOKS et al.
(1994a,b), e não é discutida aqui.
3
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componentes horizontais do escoamento (u, v) e vorticidade
(ωH) ao invés dos seus campos tridimensionais.
Com estas considerações em mente, a HR empregada
em meteorologia é definida como (DAVIES-JONES et al.,
1990, RB98):
[m2 s-2],

(6)

onde é o vetor vento, é o vetor deslocamento do sistema
convectivo — portanto (
) representa o deslocamento
relativo à tempestade — ,
é o vetor unitário na direção
vertical, zs é o nível de superfície e h é o nível do topo da
camada de influxo sendo considerada (geralmente 1 ou 3 km).
Note que para chegar-se em (6), ωH foi aproximada
pelo cisalhamento vertical do vento (ωH ≈ × ∂/∂z). Assim, a HR
é proporcional a menos duas vezes a área varrida pelo vetor
(
) dentro da camada de influxo em uma hodógrafa
ambiental (DAVIES-JONES et al., 1990, DOSWELL, 1991).
Um exemplo gráfico desta área é mostrado na figura 9 para um
perfil de vento favorável a tempestades severas no hemisfério
sul (ver legenda para detalhes). O sinal negativo multiplicando a
integral em (6) é para gerar valores positivos de HR quando esta
área for varrida no sentido horário (levando-se em consideração
a convenção de sinal na regra da mão direita). Este será o caso
para o hemisfério norte em situações típicas de tempo severo,
i.e., com o vento girando no sentido horário com a altura e com
tempestades de maior duração (supercélulas) deslocando-se à
direita do vento médio (KLEMP, 1987, DAVIES-JONES et
al., 1990). Este padrão é o oposto daquele ilustrado na figura
9 para o hemisfério sul, de modo que valores negativos de
HR serão os dominantes em situações típicas de tempo severo
neste hemisfério (p.ex., MILLS e COLQUHOUN, 1998,
NASCIMENTO, 2004).
STENSRUD et al. (1997), utilizando saídas de modelo
numérico, e KERR e DARKOW (1996) e RB98, utilizando
radiossondagens, indicaram que a HR integrada nos primeiros 3
km (HR3K) tem alguma utilidade operacional na identificação
de ambientes de tempestades severas. De uma forma geral (e
baseado em estudos para os EUA), tempestades severas tendem
a ocorrer em ambientes com HR3K acima de 150 m2 s-2 (ou
abaixo de –150 m2 s-2 para o hemisfério sul; STENSRUD et
al., 1997, RB98). Entretanto, valores absolutos altos de HR3K
isoladamente não necessariamente indicam que tempestades
se tornarão severas neste ambiente (RB98), de modo que é
importante combinar sua análise com outros parâmetros, como
por exemplo a CAPE e o DNRV (STENSRUD et al., 1997).
MARKOWSKI et al. (2003) e RASMUSSEN (2003),
por outro lado, indicaram que a HR integrada no primeiro 1 km
(HR1K) possui maior destreza em discriminar entre eventos
tornádicos significativos dos não significativos. O trabalho
de MARKOWSKI et al. (1998a) indica alguns processos que
ajudam a interpretar este resultado. Outras variações no cálcudo
da HR também têm sido experimentadas operacionalmente,
como a HR efetiva (ver THOMPSON et al., 2004).

Figura 9: Ilustração de uma hodógrafa (indicada pela linha
sólida irregular) em um ambiente cinemático favorável
ao desenvolvimento de tempestades tipo supercélula no
hemisfério sul. Círculos concêntricos são isotacas plotadas
a cada 10 m s-1, com traços isógonos indicados a cada 10°
(exceto ao longo da isotaca de 10 m s-1, onde os traços são
plotados a cada 30°); a partir de 20 m s-1 as isotacas são
identificadas apenas pelos traços isógonos. Números ao
longo da hodógrafa indicam altura em km a partir do solo, e
números ao longo do eixo zonal u indicam velocidade em m
s-1. O X denota a extremidade do vetor deslocamento de uma
tempestade hipotética que se move à esquerda do vetor vento
médio entre a superfície e 200 hPa (indicado por M). Linhas
inclinadas são paralelas ao vetor cisalhamento do vento entre
0 e 3 km de altura (indicado pela seta) e representam, para esta
hodógrada, isolinhas de helicidade como função do vetor X.
Os valores destas isolinhas em m2 s-2 são indicados nas bordas
da figura. Para a tempestade exemplificada, a helicidade
relativa nos primeiros 3 km (HR3K) é de cerca de –720 m2
s-2, sendo equivalente a –2 vezes a área sombreada na figura.
(Baseado na figura original de DAVIES-JONES et al., 1990,
para o hemisfério norte).
Uma nota de cuidado com o uso operacional da HR é
que trata-se de um parâmetro com variabilidade espacial muito
alta que não é bem capturada por modelos de mesoescala nem
por redes de observação operacionais (MARKOWSKI et al.,
1998b). Assim sendo, a avaliação da destreza operacional da
HR deve ser feita no contexto da identificação de condições
gerais para o desenvolvimento de tempestades severas ao
invés da previsão de uma tempestade severa específica.
Note que para o cálculo de HR é necessário estimarse com a maior acurácia possível. Em estudos pós-evento
isto pode ser feito analisando-se diretamente o deslocamento
das células convectivas, mas para fins operacionais tal
deslocamento precisa ser previsto antes mesmo da iniciação
convectiva. Mais de uma técnica existe para este fim (ver
DAVIES e JOHNS, 1993, RB98, DAVIES, 1998, BUNKERS
et al., 2000, EDWARDS et al., 2002a, RAMSAY e DOSWELL,
2004); estas técnicas são empíricas e baseiam-se em modelos
conceituais e/ou na climatologia do deslocamento de
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tempestadas nos EUA, principalmente para supercélulas. Para a
América do Sul, estudos específicos são necessários para avaliarse o grau de validade e adaptação dos métodos de previsão de
movimento de tempestades desenvolvidas originalmente para a
América do Norte (NASCIMENTO, 2004).
Mesmo não sendo um parâmetro de tempo severo
per se, uma boa estimativa do deslocamento esperado de
tempestades (severas ou não) é, por si só, uma informação muito
importante para o meteorologista, e que pode ser fornecida por
modelos numéricos. Entretanto, deve-se ter em mente que
todos os métodos de previsão de deslocamento de tempestades
concebidos até hoje levam em conta apenas mecanismos
dinâmicos presentes acima da superfície, sem considerar
processos de mesoescala ocorrendo em superfície que podem
alterar significativamente o deslocamento de um sistema
convectivo e que geralmente são difíceis de ser capturados por
modelos operacionais (p.ex., STENSRUD et al.,1999).
3.2.7. O índice de energia-helicidade
Para fins operacionais é comum combinar-se, em
um único parâmetro adimensional, quantidades cinemáticas
(associadas com cisalhamento vertical do vento ou HR) com
quantidades termodinâmicas (associadas à flutuabilidade). Este
é o caso do índice de energia-helicidade (IEH), definido como
(HART e DOROTKY, 1991, DAVIES, 1993, RB98):
(7)
onde a constante no denominador tem unidade implícita de
m4 s-4.
Originalmente o IEH foi definido empregando-se, no
numerador, valores de HR3K (IEH3K) e HR nos primeiros 2
km acima do solo (HART e DOROTKY, 1991, DAVIES, 1993).
Operacionalmente, a utilização de IEH3K é a mais difundida
(THOMPSON, 2002), mas mais recentemente o emprego de
HR1K no cálculo de IEH (IEH1K) tem sido testado, mostrando
boa destreza na discriminação entre os eventos severos
tornádicos dos não tornádicos (RASMUSSEN, 1993).
Valores de IEH3K acima de 2 (ou, equivalentemente,
abaixo de –2 no hemisfério sul) são considerados significativos,
indicando alta probabilidade de ocorrência de tempo severo
(RB98). Mas a experiência operacional na América do
Norte (conhecida pelo autor) mostra que valores acima de 4
apontam situações evidentes para a formação de supercélulas
tornádicas.
3.2.8. O parâmetro de supercélula
O parâmetro de supercélula (SUP) (do inglês supercell
composite parameter; THOMPSON et al., 2003) é outro
índice adimensional, combinando os valores de CAPE_MI,
HR3K e DNRV normalizados por limiares subjetivos que
costumam destacar ambientes propícios ao desenvolvimento de
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tempestades severas (particularmente, supercélulas). Assim:
(8)
onde os seguintes valores são usados na América do Norte
(THOMPSON et al., 2003): lim_cape = 1000 J kg-1, lim_hr
= 150 m2 s-2 e lim_dnrv = 40 m2 s-2. O parâmetro SUP
foi concebido para que valores aumentando a partir de 1
apontem condições atmosféricas cada vez mais propícias
para supercélulas. Mais recentemente, certas alterações têm
sido sugeridas na formulação do parâmetro SUP para uso
operacional (THOMPSON et al., 2004). Para a América do Sul,
NASCIMENTO (2004) experimentou, com algum sucesso,
uma versão ligeiramente modificada de (8) substituindo a
CAPE_MI pela CAPE de superfície, utilizando lim_hr = −150
m2 s-2, e multiplicando o resultado final por −1 (para manter
o valor de SUP negativo em ambientes favoráveis a tempo
severo no hemisfério sul).
Mesmo sendo desenvolvido para supercélulas, o
parâmetro SUP pode servir como ponto de partida para a
formulação de índices que possuam aplicabilidade mais
frequente no Brasil, associados por exemplo à ocorrência
de tempestades capazes de gerar altas taxas de precipitação.
Neste caso, CAPE, água precipitável, escoamento em níveis
médios, convergência de umidade em baixos níveis, etc… são
alguns parâmetros candidatos na formulação de um índice de
apoio à previsão de situações potencialmente conducentes
a inundações, o que pode ser identificado com pesquisas
específicas nesta área.
3.2.9. Outros índices de cisalhamento e de potencial para
tempestades severas
Um parâmetro adimensional clássico no estudo de
tempestades severas é o número de Richardson volumétrico
(NRV) (WEISMAN e KLEMP, 1982). Sua definição é dada
no Apêndice B deste trabalho. Baseado em simulações
numéricas idealizadas e alguns casos observados, WEISMAN
e KLEMP (1982) indicaram que valores de NRV entre 10 e
40 tendem a favorecer o desenvolvimento de tempestades
tipo supercélulas, enquanto que, acima de 30, tempestades
multicelulares tendem a ser o modo convectivo dominante.
Uma desvantagem do NRV, entretanto, é o fato de ser um
fraco discriminador entre modos de convecção severa em
situações de CAPE alta (p.ex., RB98), onde valores altos de
NRV ocorrem mesmo em situações extremas de supercélulas
tornádicas.
Outro parâmetro clássico na previsão de tempo
severo é o índice SWEAT (SW; ver definição no Apêndice
B) formulado originalmente por MILLER (1972). O SW
combina informação sobre as estruturas termodinâmica e
cinemática da atmosfera, sendo portanto desenvolvido para
a previsão específica de potencial para tempestades severas,
como sugerido por sua denominação. Valores de SW acima
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de 300 são considerados indicativos de situações propícias
a tempestades severas, enquanto que valores acima de 400
indicam maior probabilidade de eventos tornádicos (MILLER,
1972).
Tendo como base os trabalhos de BROOKS et al.
(1994a,b) e RASMUSSEN e STRAKA (1998), escoamentos
relativos à tempestade (ERT; do inglês storm-relative winds) têm
sido cada vez mais empregados como medidas de cisalhamento
vertical do vento na previsão de diferentes modos de convecção
severa. Tipicamente, são calculados valores de ERT para níveis
baixos (entre 0 e 2 km, ou em superfície), níveis médios (entre
4 e 6 km, ou em 500 hPa) e níveis altos (entre 9 e 11 km, ou
em 250 hPa) (KERR e DARKOW, 1996, THOMPSON, 1998,
RB98, EVANS e DOSWELL, 2001).
Estudos realizados para as latitudes médias da América
do Norte indicam que, quando as demais condições para tempo
severo estão presentes, valores altos [relativamente baixos] de
ERT em níveis altos tendem a favorecer tempestades severas
com baixas [altas] taxas de precipitação (RASMUSSEN e
STRAKA, 1998, RB98) dado um transporte horizontal de
hidrometeoros mais [menos] eficiente ao nível da bigorna.
Outros estudos sugerem que o ERT em níveis médios é maior
[menor] para tempestades severas com rotação em baixos níveis
[dominadas por efluxo] e portanto mais favorávies para eventos
tornádicos [de rajadas de vento intensas] (p.ex., THOMPSON,
1998, EVANS e DOSWELL, 2001). É importante ressaltar que,
assim como para a HR, é fundamental uma boa estimativa do
deslocamento das tempestades para o cálculo do ERT.
Um parâmetro adicional na previsão de modo de
convecção (severo vs. não-severo) é o parâmetro de geração
de vorticidade (PGV) (RB98; ver Apêndice B para definição).
Assim como o IEH, o índice PGV tem mostrado mais destreza
na identificação operacional de condições de tempo severo do
que o NRV classicamente utilizado. De uma forma geral, para
a América do Norte, valores de PGV a partir de 0,2 apontam
maior potencial para convecção severa (RB98, THOMPSON,
2002).
Outros índices incluem ainda o Fawbush-Miller
(HENRY, 1987), o WINDEX (MCCANN, 1994), e índices
que combinam diferentes parâmetros de tempestades severas,
como o potencial de tempo severo significativo e o potencial de
tornado significativo (THOMPSON, 2002, THOMPSON et al.,
2003), entre outros.
3.2.10. Parâmetros convectivos e a previsão de granizo
Operacionalmente, a discriminação entre tempo
severo com e sem presença de granizo gigante é mais difícil
do que a identificação de condições propícias a tempo
severo em geral (JOHNS e DOSWELL, 1992). A presença
de correntes ascendentes intensas, típicas de tempestades
severas, é condição necessária mas não suficiente para que
haja precipitação de granizo gigante. Outros fatores além da
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intensidade das correntes ascendentes influenciam a produção
de granizo e a quantidade e tamanho do granizo que atinge o
solo (ver, por exemplo, JOHNS e DOSWELL, 1992, HOUZE,
1993, MOLLER, 2001 e KNIGHT e KNIGHT, 2001). Muitas
técnicas para a previsão de granizo (incluindo a estimativa de
seu tamanho) já foram desenvolvidas e não são revistas aqui.
O leitor deve se referir a MOORE e PINO (1990) para uma
boa revisão neste assunto.
Alguns parâmetros convectivos utilizados na previsão
específica de granizo incluem a CAPE — em particular, a
“CAPE para granizo”, integrada entre as isotermas de –20°C e
–40°C, onde o crescimento rápido de granizo é favorecido em
tempestades de latitudes médias (THOMPSON, 2002) — e a
altura da isoterma de 0°C da temperatura ambiental do bulbo
úmido (HTw_0C; JOHNS e DOSWELL, 1992; LÓPEZ et al.,
2001). De forma simples, quanto mais alta for efetivamente a
CAPE e mais baixo for HTw_0C, (e mais baixa for a temperatura
média entre HTw_0C e a superfície) maiores são as chances para
precipitação de granizo.
Estudos climatológicos nas nossas regiões de
interesse devem explorar melhor estes índices como
indicadores de severidade de granizo, uma vez que parâmetros
termodinâmicos isoladamente nem sempre demonstram
destreza na previsão de diferentes tamanhos de granizo (p.ex.,
EDWARDS e THOMPSON, 1998, LÓPEZ et al., 2001).
Como discutido antes, a presença de cisalhamento vertical
do vento também é importante pois permite a geração de
correntes ascendentes mais intensas do que aquelas previstas
pela CAPE isoladamente.
O conhecimento da climatologia de granizo para uma
dada região (p.ex., MARCELINO et al, 2004b) e a identificação
dos padrões atmosféricos favoráveis à sua formação são tão ou
mais importantes que o cálculo de parâmetros convectivos na
previsão de granizo (JOHNS e DOSWELL, 1992)4.
4. DISCUSSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS
Neste trabalho conduziu-se uma revisão sobre a
ocorrência de fenômenos meteorológicos severos na América
do Sul (e, especificamente, no Brasil) e sobre parâmetros de
previsão convectiva.
Uma pergunta natural que surge é se os parâmetros
convectivos aqui revistos, especialmente os desenvolvidos
mais recentemente, se adaptariam tão bem para a previsão
operacional de tempestades severas na América do Sul quanto
se adaptam para a América do Norte. Este artigo não se propôs
a responder conclusivamente tal pergunta, mas a motivar
mais estudos de casos e (principalmente) climatológicos no
tópico de eventos severos na América do Sul que abordem
esta pergunta. Vale frisar que o trabalho de BROOKS et al.
(2003) obteve sucesso em identificar uma região de ocorrência
de tempestades severas nas latitudes médias e subtropicais da
América do Sul utilizando-se os parâmetros CAPE, LR entre 4

Nesta discussão não incluímos o uso de campos de refletividade de radar meteorológico no nowcasting de granizo uma vez que
abordamos aqui apenas a questão da previsão de eventos severos antes da iniciação convectiva.
4
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e 6 km, CIS__6km, CIS_1km, e altura do NCL. O autor acredita
que este resultado serve de motivação adicional para uma
avaliação operacional, em nosso país e continente, de diversos
parâmetros aqui revistos. Alguns resultados preliminares neste
sentido podem ser encontrados em NASCIMENTO (2004).
Outro ponto importante frequentemente ressaltado
neste artigo é que, além dos perfis atmosféricos disponibilizados
por sistemas de observação (in situ e remotos), perfis fornecidos
por modelos numéricos de mesoescala (espaçamento horizontal
de grade tipicamente entre 10 e 30 km) e por rotinas de
mesoanálise objetiva podem ser utilizados para o cálculo destes
parâmetros em um ambiente operacional. Diversos trabalhos
já mostraram o valor operacional desta estratégia não só na
América do Norte (STENSRUD et al., 1997, THOMPSON,
1998, 2003, MARKOWSKI et al., 2003, entre outros) mas
também na Austrália (MILLS e COLQUHOUN, 1998) e
na Europa (STENSRUD, 2001). Esta estratégia apresenta a
vantagem de não requerer a execução de modelos numéricos
em escala-de-tempestade (espaçamento horizontal de grade
em torno de ou menor que 5 km), onde células convectivas
são resolvidas explicitamente. Esta segunda abordagem
requer maior capacidade computacional e ainda precisa vencer
importantes desafios antes de se tornar plenamente operacional
(p.ex., ELMORE et al., 2002a,b, ROEBBER et al., 2004).
É evidente que a avaliação do sucesso desta estratégia
para previsão convectiva passa necessariamente pela contínua
melhora na previsão em mesoescala em geral. Índices de tempo
severo calculados a partir de saídas de modelos de mesoescala
mal calibrados para a região de interesse não fornecerão
resultados satisfatórios. Neste sentido, vale ressaltar também
a necessidade em melhorar da nossa rede observacional em
suporte ao diagnóstico meteorológico em mesoescala que, dentre
outras aplicações, é de crucial importância na inicialização dos
modelos de previsão.
Além disto, é desejável que meteorologistas conheçam
o impacto das parametrizações físicas utilizadas nos modelos
de mesoescala sobre o perfil atmosférico simulado/previsto
pelos mesmos e sua influência potencial na determinação
dos parâmetros convectivos (BALDWIN et al., 2002). Este
conhecimento é de grande importância na “correção subjetiva”
de deficiências e limitações intrínsecas das parametrizações em
modelos numéricos (p.ex., CORTINAS e STENSRUD, 1995).
Um tópico relevante na identificação de situações
conducentes a tempo severo inclui a determinação de perfis
termodinâmicos/cinemáticos efetivamente representativos
das condições atmosféricas precursoras de um evento severo
(chamados de sondagens de proximidade). Como discutido
em BROOKS et al. (1994b), esta identificação pode ser difícil
dada a alta variabilidade espacial e temporal do ambiente
que suporta uma tempestade severa (p.ex. MARKOWSKI
et al., 1998b, MARKOWSKI e RICHARDSON, 2004) e a
contaminação dos perfis atmosféricos por processos locais (por
exemplo, contaminação convectiva). Estas questões devem ser
sempre consideradas na avaliação da destreza dos parâmetros
convectivos.
É muito importante ressaltar também que não existem
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“números mágicos” para a previsão de eventos convectivos.
Mesmo os melhores parâmetros para previsão convectiva
tipicamente possuem alto índice de alarme falso (RB98).
Em outras palavras, tais parâmetros são capazes de apontar
condições potencialmente favoráveis à ocorrência de
tempestades (severas ou não), mas não exploram a questão
importante da iniciação convectiva. Além disto, modelos
numéricos apresentam deficiências na representação (e
previsão) de processos de superfície os quais são cruciais para
o cálculo dos parâmetros convectivos. Dados estes pontos, a
previsão de tempo severo requer uma importante componente
humana e diagnóstica, onde o meteorologista avalia se a
solução numérica fornecida é consistente com a evolução
observada da atmosfera e atualiza seu julgamento quanto ao
potencial de ocorrência de tempo severo (DOSWELL, 1986,
JOHNS e DOSWELL, 1992, MOLLER, 2001, EDWARDS et
al., 2002b).
Assim, em momento nenhum sugere-se que a
estratégia de previsão aqui revista seja avaliada como a única
etapa de uma previsão convectiva. Técnicas de nowcasting
utilizando-se dados de radar e satélite meteorológicos
(e outros sistemas de observação remota e in situ em
mesoescala), e rotinas de análise objetiva de atualização
rápida são fundamentais para abordar o problema de iniciação
convectiva (p.ex.,WILSON et al., 1998, BOTHWELL et al.,
2002). Também não foi discutida aqui a previsão convectiva
baseada no reconhecimento de padrões sinóticos propícios
ao desenvolvimento de tempestades severas (JOHNS e
DOSWELL, 1992, JOHNS, 1993, SILVA DIAS, 1987,1999,
MOLLER, 2001, VAN DELDEN, 2001, entre outros), a qual é
uma abordagem muito útil especialmente para a identificação
de situações atmosféricas potencialmente severas com dias
de antecedência. De fato, como já discutido em SILVA DIAS
(1987) para a previsão de tempo em mesoescala, diferentes
procedimentos de previsão de tempo severo podem (e devem)
se complementar, como sugerido pela figura 10 (ver legenda
para detalhes).
Finalmente, o presente artigo dedicou atenção maior
à previsão de tempestades severas clássicas de latitudes
médias, onde o cisalhamento vertical do vento desempenha
um papel importante na dinâmica dos sistemas convectivos.
Em uma primeira análise, os parâmetros aqui revistos
possuem potencial aplicação para previsão convectiva
no setor subtropical do Brasil (NASCIMENTO, 2004),
compreendendo a região sul, parte do sudeste e Mato Grosso
do Sul, onde um regime atmosférico de latitudes médias é
ocasionalmente observado. Por outro lado, a filosofia básica
por trás da previsão de tempo severo utilizando-se parâmetros
convectivos continua válida para a grande região tropical do
país, onde fenômenos convectivos de significativo impacto
social e econômico são registrados anualmente, em particular
envolvendo altas taxas de precipitação e inundações. Como
indicado ao longo do texto, índices convectivos específicos
para a previsão de potencial de inundações localizadas, por
exemplo, devem ser pesquisados e testados visando uma maior
difusão operacional, incluindo-se a utilização de modelos de
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Figura 10: Representação esquemática de uma estratégia operacional de possível aplicação no Brasil para a previsão de tempestades
convectivas severas. Cada coluna representa um nível na escala temporal de previsão convectiva, com os respectivos retângulos
cinzas [brancos] indicando o principal procedimento [as principais ferramentas] (não necessariamente o único [as únicas])
na identificação de situações favoráveis ao desenvolvimento de tempestades severas. O retângulo grande em torno do nível 2
destaca a estratégia parcialmente revista no presente artigo. Nível 1 de previsão (de alguns dias a várias horas de antecedência):
reconhecimento de padrões atmosféricos de grande escala conducentes a tempo severo e identificação preliminar das regiões mais
ameaçadas. Nível 2 (de 1 dia a poucas horas de antecedância): confirmação das regiões mais ameaçadas e quantificação preliminar
do potencial severo. Nível 3 (de poucas horas de antecedência a durante o evento): confirmação do potencial severo e monitoramento
do evento em tempo real ou nowcasting. Os diferentes níveis de previsão não são mutuamente excludentes, e não têm que ser todos
executados pela mesma equipe de previsão do tempo. Abreviações: MCG: modelo de circulação geral da atmosfera; RMO: rotina de
mesoanálise objetiva; DAT: descarga atmosférica.
mesoescala. Além disto, existem indícios de ocorrência de
fenômenos severos “clássicos” também nas regiões tropicais do
país (SILVA DIAS, 1999), merecendo maior atenção por parte
das comunidades acadêmica e operacional no Brasil.
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6. APÊNDICE A - PARÂMETROS DE INSTABILIDADE
PARA PREVISÃO CONVECTIVA
A.1. Índice de instabilidade por levantamento (ILEV)
O índice de instabilidade por levantamento (ILEV) é

definido como (GALWAY, 1956):
ILEV = T500 – Tp500

[°C],

(A1)

onde, originalmente, T500 é a temperatura do ar ambiente
em 500 hPa e Tp500 é a temperatura de uma parcela de ar
em 500 hPa (ambas em graus Celsius) após ascender — via
curva adiabática seca, e úmida após saturação — a partir da
superfície com a temperatura máxima prevista para o dia em
questão e com a razão de mistura média para os primeiros 900
m da sondagem. Valores negativos de ILEV indicam condições
instáveis (i.e, a parcela de ar ascendente é flutuante em níveis
médios); ILEV abaixo de –5°C indica situação muito instável,
e extremamente instável se abaixo de –10°C.
Operacionalmente, é comum calcular-se o ILEV
para a parcela de ar de superfície para o horário em que o
perfil é obtido. Também é útil calcular o ILEV da parcela
mais instável entre a superfície e os primeiros 300 hPa. O
ILEV é uma informação importante para analisar o grau de
instabilidade atmosférica, especialmente quando combinada
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com a CAPE.

A.5. Índice Total Totals (ITT)

A.2. Taxa de queda da temperatura ambiental com a altura
(lapse rate, LR)

Introduzido por MILLER (1972), o índice total totals
(ITT) é dado por:

A taxa de queda de temperatura ambiental (T) com altura
(ou lapse rate; LR) é um dos conceitos básicos importantes para
o estudo de estabilidade atmosférica (termodinâmica) (HOUZE,
1993). Representa a variação dT/dz para uma determinada
camada atmosférica, de modo que quanto maior for a LR para
uma dada camada (e mais profunda for esta camada), maior será
a instabilidade atmosférica para convecção profunda.
Para a meteorologia operacional é útil calcular-se a
LR para níveis médios (tipicamente entre 700 hPa e 500 hPa,
e entre 850 hPa e 500 hPa; THOMPSON, 2002), avaliandose a contribuição da LR nestas camadas para a magnitude ou
“largura” da CAPE (ver fig. 7a). Valores de LR menores que
6°C km-1 indicam condição estável; entre 6°C km-1 e 9.0-9.5°C
km-1 o ambiente é condicionalmente instável, tornando-se
absolutamente instável (situações de instabilidade extrema)
a partir de cerca de 9.5°C km-1. Um valor alto de CAPE
combinado com valores altos de LR indicam potencial para
correntes ascendentes intensas caso convecção seja disparada.

ITT = T850 + Td850 - 2 T500

A.3. Índice Showalter (IS)
O índice Showalter (IS) (SHOWALTER, 1947) é
definido da mesma forma como o ILEV em (A1) (na verdade, o
ILEV é uma variação do IS), mas com Tp500 sendo a temperatura
de uma parcela de ar após ascender do nível de 850 hPa a 500
hPa. Quanto mais próximo ou abaixo de zero for IS, maior a
instabilidade atmosférica. IS tende a ter valores maiores que
ILEV, com ILEV tendo a vantagem de poder ser calculado para
regiões montanhosas com pressão em superficie menor que 850
hPa.
A.4. Índice K
O índice K é definido como (GEORGE, 1960):
K = T850 – T500 + Td850 – Dep700

[°C],

(A2)

onde T, Td e Dep são respectivamente temperatura, temperatura
do ponto de orvalho e depressão do bulbo úmido ambientais (em
graus Celsius) para os níveis indicados em subscrito. Assim, o
índice K leva em conta a LR de níveis médios (primeiros dois
termos do lado direito de (A2)), a umidade em 850 hPa (terceiro
termo de (A2)), e o nível de secura atmosférica em 700 hPa
(último termo). Valores de K acima de 30°C são considerados
altos (alto potencial para ocorrência de tempestades), e acima
de 40°C são extremamente altos (potencial extremo para
tempestades) (HENRY, 1987). Entretanto, deve-se ter cuidado
no uso do índice K na identificação de situações favoráveis a
tempestades severas com correntes descendentes intensas; ver
seção 3.2.4 para detalhes.

[°C],

(A3)

onde as variáveis são as mesmas definidas em (A2). O ITT
combina três informações básicas: a LR de níveis médios,
umidade ambiental em 850 hPa, e a temperatura ambiental em
500 hPa. De uma forma geral, valores de ITT a partir de 40°C
indicam situações favoráveis a tempestades, e acima de 50°C
indicam chances de tempestades severas. Entretanto, como
ressaltado em HENRY (1987), analisar isoladamante o ITT
para a previsão convectiva não é adequado uma vez que um
LR alto em niveis médios pode levar a um ITT alto mesmo
sem o suporte de umidade em baixos níveis.
7. APÊNDICE B - PARÂMETROS DE POTENCIAL
PARA TEMPESTADES SEVERAS E TORNADOS
B.1. Número de Richardson volumétrico (NRV)
O número de Richardson volumétrico (NRV),
calculado para fins de estudos e previsão de tempestades
severas, é dado pela expressão adimensional (WEISMAN e
KLEMP, 1982):
(B1)
com CAPE e DNRV sendo definidos respectivamente pelas
equações (2) e (4). Ver item 3.2.9. para discussão.
B.2. Índice SWEAT (SW) adaptado para o hemisfério sul
O índice SWEAT (SW; do inglês Severe WEAther
Threat), considerado adimensional, foi formulado
originalmente por MILLER (1972). Entretanto, tal formulação
é válida especificamente para o hemisfério norte devido aos
termos envolvendo direção do vento. Abaixo seguem sua
definição e considerações adaptadas para o hemisfério sul:
SW = 20 (ITT – 49) + 12 Td850 + 2 V850 + V500 + 125 {sen �

(B2)

+ 0.2} ,

onde os termos ITT e Td850 são os mesmos definidos
anteriormente, V850 e V500 são a velocidade do vento em nós
para os níveis de 850 hPa e 500 hPa, respectivamente, e diffdir
é a diferença entre as direções do vento (em graus) entre 500
hPa e 850 hPa (diffdir = direção500 – direção850). Note que em
(B2) entra-se com o módulo de diffdir.
Se o valor de ITT for menor que 49 este termo deverá
ser igualado a zero. Se Td850 for menor que zero, este termo
também será igualado a zero. Para o hemisfério sul, o último
termo de B2 deverá ser desprezado se pelo menos uma das
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seguintes condições não for satisfeita: (i) direção do vento em
850 hPa deve estar entre 290° e 360° ou entre 0° e 50°; (ii)
direção do vento em 500 hPa deve estar entre 230° e 330°; (iii)
diffdir deve ser negativo, com a consideração importante de
que caso a direção do vento em 850 hPa esteja entre 0° e 50°,
deve-se somar 360 ao valor da direção em 850 hPa antes de
calcular-se diffdir; (iv) tanto V850 quanto V500 devem ser pelo
menos 15 kt. (Destas quatro condições, apenas a (iv) é mantida
igual para o hemisfério norte). Ver texto para discussão sobre
este parâmetro.
B.3. Potencial de geração de vorticidade (PGV)
O parâmetro de geração de vorticidade (PGV) explora
o conceito de inclinação de vórtices horizontais na geração
de vorticidade vertical em tempestades convectivas (KLEMP
1987), sendo definido como (RB98):
PGV =

⋅ (CAPE)1/2

[m s-2],

(B3)

onde CAPE é como definido em (2) e
é o cisalhamento
vertical médio, representando a extensão da hodógrafa dividida
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∝
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