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Resumo: Este projeto tem como o objetivo estudar as 

principais características dos Sistemas Convectivos 

Organizados (SCO) incidentes em São Bernardo do 

Campo, no período de 2010 a 2013. O estudo está 

baseado nas características elétricas dos relâmpagos 

nuvem- solo (NS) num raio de 25 km da FEI. Cinquenta 

e sete SCO foram selecionados e analisados segundo a 

sua distribuição temporal e espacial de forma a obter as 

regiões de maior impacto e os principais agentes 

externos responsáveis por estas tempestades. 

 

1. Introdução 
Os Sistemas Convectivos Organizados (SCO) são 

tempestades que apresentam fortes ventos, chuva 

intensa, granizo e alta atividade elétrica. Baseado na 

atividade elétrica destas tempestades pode-se inferir o 

potencial de destruição das tempestades além de áreas 

de risco. 

2. Metodologia 

         Os dados da rede BrasilDat são previamente 

analisados a fim de selecionar os dias que apresentaram 

maior numero de relâmpagos. Após identificarmos às 

células convectivas das tempestades, região onde se 

concentra maior número de relâmpagos, realizamos uma 

distribuição temporal a fim de classificar os SCO 

segundo o seu nível de atividade, densidade e 

intensidade de corrente elétrica. Com a realização da 

distribuição espacial, podemos analisar as áreas de 

maior risco.  

3. Resultados 
No período de 2010 a 2013 foram analisados 

57 SCO. Neste estudo serão apresentadas apenas as 

análises até fevereiro de 2013. Cerca de 36.000 

relâmpagos nuvem-solo foram registrados. Do total de 

relâmpagos, 90% apresentaram polaridade negativa e 

10% apresentaram polaridade positiva. A corrente 

média dos relâmpagos negativos foi de 21kA e para os 

positivos foi de 13kA.  
Sessenta e cinco por cento das SCO ocorreram 

em torno das 20UT nos anos de 2010 e 2012. A figura 1 

mostra a distribuição espacial do SCO registrado no dia 

06 de dezembro de 2012. Neste dia foram registrados 

cerca de 1000 relâmpagos no período de maior 

atividade, das 19:00UT as 19:30UT. Os pontos 

amarelos significam coordenadas geográficas dos 

relâmpagos que aconteceram entre 19:00UT e 19:15UT 

e os vermelhos correspondem ao horário das 19:15UT 

as 19:30UT.  

Os agentes externos responsáveis pelas SCO 

são: Convecção Local (CL), Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS) e Frente Fria (FF). Cada agente 

externo apresenta uma configuração diferente de SCO. 

Cerca de 54% das tempestades foram provocadas por 

CL, enquanto 33% estão relacionadas a ZCAS e por fim 

13% foram formadas por FF. 

Figura 1. Distribuição espacial dos relâmpagos nuvem-

solo registrado no dia 06 de dezembro de 2012. 

A figura 2 mostra a imagem do radar 

meteorológico para o mesmo SCO observado na 

figura1. Na imagem o círculo preto indica a região de 

estudo e o centro branco a localização da FEI. A figura2 

confirma a distribuição espacial dos relâmpagos onde a 

parte convectiva da nuvem, região de maior 

refletividade (região laranja e amarela), coincide com a 

região de maior atividade de relâmpagos.  

Figura 2: Imagem do radar referente ao dia 6 de           

dezembro de 2012.  

Fonte: http://sigma.cptec.inpe.br/radar/ 

 4. Conclusões 
Através dos resultados parciais deste estudo foi 

possível localizar as regiões de maior ocorrência de 

relâmpagos e identificar as principais características 

elétricas dos SCO. A maior parte dos SCO’s ocorreram 

em 2010 e 2012 e apresentam a Convecção local como 

sendo seu principal agente externo. Este tipo de 

tempestade é extremamente convectiva e apresenta 

áreas de risco bastante concentradas.  
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