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OBJETIVO GERAL

 Analisar a formação, desenvolvimento e dissipação de sistema 
convectivo de mesoescala que se formou no estado do Maranhão e 
atingiu a cidade de Belém do Pará durante a campanha do Projeto 
Chuva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Estudar e analisar o ciclo de vida do sistema, sua formação, 
desenvolvimento e dissipação. 

 Avaliar o impacto da chegada do sistema convectivo na região de Belém 
valendo-se dos dados coletados durante o Projeto Chuva. 

 Analisar a estrutura tridimensional da célula convectiva em questão.

OBJETIVOS





RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ciclo de vida da tempestade analisada 









RADAR BANDA X



PERFIL VERTICAL DA TEMPESTADE



AMBIENTE DE GRANDE ESCALA

Escoamento do vento em 925 hPa antes da   

tempestade



Escoamento do vento em 925 hPa durante a passagem da 

tempestade



Escoamento do vento em 925 hPa após a passagem da 

tempestade



Componente zonal do vento antes e depois da passagem 

da tempestade



Componente meridional do vento antes e depois da 

passagem da tempestade



Comportamento da temperatura do ar antes e depois da 

passagem da tempestade



Comportamento da umidade relativa do ar antes e depois 

da passagem da tempestade



IMPACTO DA TEMPESTADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM

Taxa de precipitação medida nos disdrômetros parsível e joss e nos 

pluviômetros durante a passagem da tempestade 



Comportamento da direção e velocidade do vento durante a 

passagem da tempestade



Comportamento da temperatura e da umidade relativa 

durante a passagem da tempestade



SIMULAÇÃO NUMÉRICA – ESTRUTURA 

HORIZONTAL

Vento horizontal no nível de 24.4 metros e taxa de chuva obtida 

através da microfísica de nuvem no início da formação da célula 

convectiva



Vento horizontal no nível de 24.4 metros e taxa de chuva 

obtida através da microfísica de nuvem durante o 

desenvolvimento da célula convectiva 



SIMULAÇÃO NUMÉRICA – ESTRUTURA 

VERTICAL

Perfil vertical do vento horizontal e vertical multiplicado 

por 10 (vetor) e razão de mistura da nuvem



• O escoamento do vento em grande escala foi
coincidente com a direção de propagação da célula
convectiva formada na costa oeste do Maranhão.

• A passagem dessa tempestade na área experimental
do Projeto Chuva permitiu mostrar a queda de
temperatura e aumento da umidade.

• A simulação numérica dessa tempestade mostrou-se
compatível aos resultados observados.

• Constatou-se que a tempestade estudada revelou-se
uma supercélula.

CONCLUSÃO
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