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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo do 

comportamento dos relâmpagos na região de São 

Bernardo do Campo realizado entre janeiro de 2010 e 

abril de 2014. Neste período foram registrados 3620 

relâmpagos, em 167 dias de tempestade, concentrados 

principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Este 

estudo mostra as regiões com maior impacto de 

relâmpagos e tempestades severas. 

 

1. Introdução 
Devido à elevada atividade de relâmpagos em São 

Bernardo do Campo, é necessário fazer um histórico das 

características das tempestades da região. Este projeto 

apresenta dados referentes ao monitoramento óptico 

contínuo das tempestades, realizado por meio de 

câmeras de vídeo convencionais. Com os dados 

adquiridos, é possível fazer um levantamento estatístico 

do comportamento das tempestades, bem como 

determinar as áreas de risco mais suscetíveis à 

ocorrência de relâmpagos. 

 

2. Metodologia 
O monitoramento óptico contínuo é realizado 

através de sete câmeras de vídeo convencionais, 

instaladas no topo do prédio D, no Centro Universitário 

da FEI. É utilizado o programa SAIDA [1] para 

classificar os relâmpagos em intra-nuvem, nuvem-solo e 

misto, que correspondem a relâmpagos intra-nuvem e 

nuvem-solo registrados simultaneamente. Após a 

classificação, é feito um levantamento estatístico, no 

período de 2010 a 2014, com o objetivo de encontrar 

padrões de atividade de relâmpagos para esta região.  

 

3. Resultados 
No monitoramento de relâmpagos realizado entre os 

anos de 2010 e 2014, os eventos obtidos estão 

distribuídos em 167 dias de tempestade. Foram 

registrados 3620 relâmpagos, sendo 41% intra-nuvem, 

57% nuvem-solo e 2% do tipo misto. 

Na realização deste estudo, 2014 apresentou a maior 

incidência de relâmpagos nesta região. Foram 

registrados 1374 eventos, 38% do total, em 29 dias de 

tempestade. 

Os meses com maior atividade de relâmpagos foram 

janeiro e fevereiro, período no qual estão concentrados 

71% dos registros. Nesses meses, as tempestades foram 

predominantemente convectivas, com um elevado 

número de relâmpagos nuvem-solo. Esses relâmpagos 

oferecem maior periculosidade, podendo causar 

incêndios, danos na rede elétrica ou mesmo a morte. 

A Figura 1 mostra alguns relâmpagos registrados no 

mês de janeiro de 2014, período de maior atividade 

entre todas as campanhas de monitoramento, com 1054 

relâmpagos observados. 

 
Figura 1 – Relâmpagos registrados pelas câmeras 

panorâmicas no mês de janeiro de 2014. 

 

Dos setores monitorados, as regiões de: São Paulo, 

Represas Guarapiranga e Billings e Serra do Mar 

apresentaram a maior percentagem de relâmpagos 

monitorados, em torno de 19% e 16%, respectivamente, 

sendo a região de São Paulo mais convectiva do que a 

região da Serra do Mar, pois a taxa de relâmpagos 

nuvem-solo monitorado foi superior à taxa de 

relâmpagos intra-nuvem. 

 

4. Conclusões 
No período de janeiro de 2010 a abril de 2014 foram 

registrados 3620 relâmpagos, sendo 1494 intra-nuvem, 

2042 nuvem-solo e 84 misto. Os meses de maior 

ocorrência foram Janeiro e Fevereiro, apresentando 

cerca de 70% do total de relâmpagos registrados. 

O maior número de relâmpagos registrados estão 

concentrados nas regiões de São Paulo, represas 

Guarapiranga e Billings e Serra do Mar, sendo que as 

tempestades vindas de São Paulo apresentam 

características predominantemente convectivas, 

enquanto as que se aproximam pela Serra do Mar são, 

em sua maioria, estratiformes. 
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