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The CHUVA Project – how does convection vary across Brazil? 

Machado et al., 2014 – Bull. Amer. Met. Soc. 



SOS - Chuva – Enunciado do Problema 
 As mudanças climáticas tem aumentado a frequência de eventos extremos no globo 

(IPCC, 2012). O número de vítimas e o prejuízo destes eventos são altíssimos. 

 

PROBLEMA - Como prever eventos extremos a curtíssimo prazo (poucas horas), como 

fazer essa informação chegar ao usuário de forma adequada e como reduzir perdas de 

vida e bens materiais em riscos de escorregamentos de terra e inundações?. Como 

utilizar a informação dos campos de precipitação em alta resolução? 

 

A previsão em curto prazo é uma ciência relativamente nova, pouco se sabe sobre os 

processos no interior das nuvens que definem a severidade do sistema, não existem 

medidas diretas destes parâmetros. Além disso, os modelos numéricos não tem 

destreza para prever em curto prazo, a previsão em alta resolução,  

 

Esse projeto visa prover um sistema que reduza a vulnerabilidade da população a 

eventos extremos de chuva e forneça informações de qualidade e em alta resolução 

para aplicações na Agricultura, Hidrologia, Aviação entre outras. 

 

Os conhecimentos a serem adquiridos neste projeto serão importantes para aprimorar 

aplicações que necessitem de informação sobre o campo de precipitação em alta 

resolução espacial e temporal e  informações de evento intensos 



A situação no Brasil – IBGE 2013 





Chuva – contribuição a Modelagem 
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Chuva – contribuição a Modelagem 

Turbulência e microfísica das nuvens 
Cloud resolving models (CRM)(3km-1km) 
Large Eddy Simulation (LES) (centenas a dezenas de metros) 



Chuva – contribuição a Modelagem 
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Ice - Crystal observed  the 22/Feb/2014 – Isolated Cu Clouds  

Mostly Columnar very few  plates 

– in downdrafts  

 



Ice Crystals observed  19/Mar/2014 – Stratiform Clouds -> Mostly plates 

 



Objetivos 

Entender a evolução da microfísica das nuvens ao se modificarem para se 

tornarem eventos intensos de precipitação e prever essas mudanças com base 

em modelos conceituais desenvolvendo um sistema de alerta de tempestades 

intensas e estimativas de intensificação da precipitação com aplicações diretas 

a sociedade, com ênfase na Defesa Civil, Agricultura, geração de energia e 

abastecimento de água..... 

Nosso Grande Desafio – 
 

1) Melhorar a previsão entre 0 a 6 horas seja com modelos numéricos, 

seja com técnicas específicas de nowcasting 

2) Fazer essa informação ser útil a população e a sociedade reduzindo 

perdas de vida e propriedade e na interrupção de serviços causados 

por eventos extremos 

3) Fazer a informação quantitativa da chuva e sua previsão ser aplicada 

para o bem estar da sociedade e a geração d riqueza. 

PAPERS PUBLICADOS 

SERVIÇOS PARA A SOCIEDADE, 
INOVAÇÂO E PREPARAÇÂO PARA O 

FUTURO 





Detector de Tamanho e Ocorrência de 
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Proposal for GPM Validation Site 
Campinas – São Paulo State 

CHUVA Second Phase – Proposal for a Fix 2 years Site 

• Two years of X Band Dual Pol Operation – Calibrated and Data processed for 

attenuation correction, Zdr offset and wet radome 

• 10 rain gauge dedicated and several others operational added to the data base 

• 3 Disdrometers one Joss (NASA) and two Parsivels 

• Hail Pad distributed around the region 

• Specific strategy for GPM passage (volscan before, RHI perpendicular to the 

passage + volscan)  
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GPS-IWV Jumps: A nowcasting application by Luiz F. Sapucci, Luiz A. T. Machado, Eniuce Menezes de Souza, Thamiris 

B. Campos– submitted to Journal of Applied Meteorology and Climatology 

 



SOS-Vale do Paraíba – Defesa Civil 
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Tempo 
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Chuva + carta cartográfica = rápida assimilação da situação 



O sistema fornece uma lista dos bairros em ordem crescente 



Tópicos de pesquisa em Nowcasting 

 

a) Modelos de previsão a curto prazo utilizando radar de dupla polarização 

b) Modelos de previsão a curto prazo utilizando o satélite GOES-R 

c) Modelos de previsão utilizando descargas elétricas 

d) Modelos de previsão utilizando GPS 

 

 

Tópicos de Pesquisa em Física das Nuvens 

a) Melhoria da parametrização da microfísica 

b) Melhoria de modelos de extrapolação 

c) Desenvolvimento de modelos conceituais 

d) Combinar modelos de extrapolação e numéricos 



6 

Obrigado pela atenção e 

pelo  interesse no Projeto!! 


