
/ NOTA DE APLICAÇÃO

Previsão Imediata do Tempo Fortalecida com 
Detecção Total de Relâmpagos em Tempo Real

METEOROLOGIA

Adicionando-se detecção total de relâmpagos em tempo real ao conjunto de dados de tempo severo, 
melhora-se a previsão do tempo e alertas de tempestades severas proporcionando rapidez e a 
identificação mais precisa da evolução da tempestade, intensidade e dissipação.

Atividades de Relâmpago 
Total em Tempestades
Relâmpago total é a combinação 
de relâmpagos em todas as formas 
de nuvens (CLD) e nuvem-solo 
(CG) produzidos por tempestades. 
A atividade elétrica interna das 
nuvens de tempestade pode 
desenvolver-se muito rápido após 
o desencadeamento da convecção. 
Uma forte corrente ascendente 
(updraft) e significativa densidade 
de hidrometeóros nas regiões de 
fase mista das nuvens, produz um 
processo de separação de carga 
elétrica que ocorre entre as camadas 
intermediárias e superior da nuvem. 
O relâmpago é um mecanismo de 

descarga elétrica compensando 
a eletrificação convectiva de uma 
nuvem de tempestade.

A amplitude do relâmpago e a fase 
de atividade está intimamente 
relacionada com a intensidade e a 
fase de desenvolvimento da célula de 
tempestade. Com o desenvolvimento 
da tempestade, aumenta a taxa 
de relâmpagos CLD, culminando 
quando a nuvem atinge a sua 
extensão máxima vertical e máxima 
intensidade e podendo diminuir 
rapidamente quando a célula da 
tempestade se aproxima da fase de 
decadência (downburst).

O relâmpago total é um bom 
indicador operacional de tempo 

Mais de 40 agências nacionais de 
hidrometeorologia dependem das 
redes de detecção de relâmpagos 
da Vaisala para servir as suas 
necessidades de observações 
imediatas e previsões do tempo. 
Usuários de meteorologia antigos 
e novos têm agora uma ferramenta 
única, o Sistema de Informação 
de Tempestades da Vaisala, 
para melhorar suas soluções de 
previsão imediata do tempo com a 
combinação perfeita da tecnologia 
de detecção de relâmpagos de 
baixa frequência modular (LF) e 
frequência muito alta (VHF) para 
acompanhamento completo da 
atividade de relâmpagos durante 
tempestades.



severo, devido à sua capacidade 
de resposta rápida à dinâmica da 
tempestade, sua correlação com 
a intensidade da tempestade e 
sua ocorrência em taxa elevada e 
tipicamente contínua.

Correlações foram observadas entre 
as taxas de relâmpagos total e outras 
características de tempestades, tais 
como a altura do topo da nuvem, 

a massa de água da nuvem, bem 
como manifestações de superfície de 
convecção vigorosa como micro-
explosões, chuvas torrenciais e 
granizos grandes.

Tais manifestações podem ocorrer 
minutos após a taxa de relâmpagos 
máximo CLD, com intensidade 
dessas manifestações convectivas 
associadas a densidade espacial 
e taxa dos relâmpagos total e 
relâmpagos CLD.

As características do relâmpago 
total em tempestades severas são 
destacadas a seguir:

•	 A	atividade	de	relâmpago	total	
é denominada por uma ou duas 
ordens de grandeza pelos  
clarões CLD 

•	 A	taxa	de	clarões	total	em	
condições de tempo mais severo é 
extraordinariamente alta (mais de 
1 clarão/segundo) e pode fornecer 
um monitoramento contínuo das 
áreas mais ativas da tempestade.

•	 A	atividade	CLD	pode	ocorrer	dez	
ou mais minutos antes do primeiro 
clarão CG

•	 A	taxa	de	relâmpago	total	
está intimamente associada 
à intensidade da célula de 
tempestade.

•	Mudanças	rápidas	no	ritmo	da	taxa	
de clarões total antecipam o início 
do mau tempo no solo. 

Benefícios Operacionais 
da Detecção de 
Relâmpagos Total
A detecção de relâmpagos total 
oferece benefícios operacionais que 
melhoram a geração de advertências 
e a capacidade de tomada de decisão 
dos sistemas de observação e 
de previsão imediata. Benefícios 
operacionais comprovados foram 
reconhecidos nos seguintes campos: 

•	 Identificação	precoce	das	células	
de tempestade

•	 Abrangente	mapeamento	das	áreas	
ativas de tempestade

•	Melhor	rastreamento	e	preciso	
monitoramento da rota e 
intensidade das células de 
tempestade

O Sistema de Informação de 
Tempestades da Vaisala integra a 
tecnologia modular de sensoriamento 
de relâmpagos VHF e LF com central de 
processamento e software de aplicação.



•	 Emissão	antecipada	de	avisos	de	
tempestades severas

•	 Advertências	confiáveis	e	
em tempo sobre o perigo de 
relâmpagos nuvem-solo

•	Melhor	prazo	de	entrega	e	
confiabilidade nas advertências 
de fenômenos relacionados a 
tempestade (furacões, ventos 
fortes, granizo)

•	 Capacidade	aumentada	para	
previsão imediata de tempestades 
que induzem enchentes relâmpago

•	Melhorias	na	informação	prestada	
às atividades de aviação em 
condições perigosas de tempo 
convectivo

Além disso, os dados de relâmpagos 
estão disponíveis em segundos – 
um rítmo muito mais rápido do que 
de outros meios, tais como radar 
e satélite – e fornece rastreamento 
valioso de células convectivas 
individuais em áreas sujeitas a 
bloqueio de cobertura de radar. 

Outras aplicações de previsão 
imediata de tempo podem ser 
obtidas através da integração 
de dados do relâmpago total e 
informações do radar meteorológico. 
Os dois tipos de dados fornecem 
informações complementares sobre 
as características das células, o 
que permite uma melhor descrição 
em tempo real do estágio de 
desenvolvimento e intensidade de 
cada célula de tempestade. 

A combinação deste conjunto de 
dados complementares permite 
soluções personalizadas de 
aplicação, tais como:

•	 Alerta	precoce	de	perigo	de	
relâmpagos para a indústria 
de energia elétrica, atividades 
industriais e comerciais e áreas de 
recreação

•	 Identificação	de	tempestades	
severas pela gestão de tráfego 
aéreo e operações aeroportuárias 
para a rota das aeronaves e áreas 
do terminal

•	 Identificação	precoce	de	células	de	
alto potencial de precipitação para 
hidrologia e alerta de enchentes 
relâmpago

Densidade do Relâmpago Total

Previsão imediata das condições da Célula

Identificação de Células 
de Tempestade e Previsão 
Imediata do Tempo
A monitorização em tempo real da 
densidade do relâmpago total fornece 
informação contínua e oportuna para 
o mapeamento e rastreamento de 
células de tempestade, a identificação 
de áreas severas e prognóstico de 
curto prazo da evolução das células.



CG e Informação sobre 
Relâmpago em Nuvem
A alta eficiência de detecção de 
relâmpagos total fornece um quadro 
completo da atividade elétrica da 
tempestade. Na imagem ao lado, 
o relâmpago CLD em vermelho se 
propaga significantemente fora das 
áreas de relâmpago CG em preto.

Fusão de Dados para 
Previsão Imediata 
Melhorada
A identificação melhorada das 
células de tempestade, com fusão de 

radar meteorológico e densidade 
de relâmpagos total; as áreas 
amarelas codificadas são indicativos 
da forte atividade convectiva, as 
áreas vermelhas codificadas de 

precipitação intensa; células em 
diferentes fases de desenvolvimento, 
de crescimento (A) a decadência (D), 
podem ser monitoradas pelos dois 
conjuntos de dados complementares. 
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