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Resumo: Este projeto visa identificar a influência da 

temperatura e da umidade na produção de tempestades 

severas em São Bernardo do Campo. As tempestades 

foram monitoradas por uma estação meteorológica, 

período de Novembro de 2013 a Abril de 2014, 

registrando a temperatura e a umidade, identificando 

padrões de comportamento para esta região.  
 

1. Introdução 
As tempestades severas geram grandes atividades de 

relâmpagos além de chuva intensa e granizo. No Brasil, 

estudos recentes feitos mostram que a densidade média 

de descargas atmosféricas no sudeste do Brasil é cerca 

de 12 descargas/km
2 

por ano (Gin et al, 2000). Assim, o 

monitoramento da temperatura e da umidade nesta 

região pode identificar possíveis tendências de 

comportamento destas variáveis na formação das 

tempestades nesta região. 
 

2. Metodologia 
Os dados de temperatura e umidade foram 

registrados a cada 10 minutos por uma estação 

meteorológica “Davis Vantage Pro 2”, instalada na FEI, 

campus São Bernardo do Campo.  Os dias monitorados 

foram classificados em dias de: “Tempo bom” (TB), 

“Tempestades” (TP) e “Chuva”. Os dias de Tempo Bom 

não apresentaram registros de chuva nem de 

relâmpagos, os dias de Tempestade apresentaram 

registros de relâmpagos, acompanhados ou não de 

chuva, e os dias de Chuva apresentaram registros apenas 

de chuva. A partir dessas informações, é feita uma 

análise das principais características a fim de se 

verificar algum padrão de comportamento que 

influencie na produção de tempestades severas.  
 

3. Resultados 
No período de Novembro de 2013 a Abril de 2014, 

181 dias foram selecionados para o estudo do 

comportamento da temperatura e da umidade nesta 

região. Cerca de 50% do número total de dias 

monitorados foram classificados como dias de TB, 31% 

como dias de TP e 16% como dias de Chuva. A 

distribuição mensal dos dias de TB, TP e Chuva é 

mostrada na figura 1. O mês de Março foi o mês que 

apresentou o maior número de dias de TP, seguido de 

Janeiro e Fevereiro, sendo predominantemente gerados 

por convecção local.  

Nos dias de TP pode-se observar que o pico máximo 

da temperatura média mensal e o pico mínimo de 

umidade relativa ocorre entre 15:30 UT e 16:00 UT, 

como mostra a figura 2. Em 67% dos dias de TP o pico 

de máxima temperatura coincidiu no tempo com o pico 

de mínima umidade relativa. Já nos dias de TB (não 

mostrado) este comportamento não ficou evidente. 

Assim, os horários de máximos e mínimos em dias de 

TP parecem favorecer a ocorrência de tempestades 

severas. 
 

 
Figura 1 – Distribuição mensal do número de dias de 

tempo bom, tempestades e chuva. 
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Figura 2 – Distribuição horaria da temperatura média(a) 

e umidade relativa (b) para os dias de tempestade. 
 

4. Conclusões 

No período de Novembro de 2013 a Abril de 2014, 

foram registrados 97 dias de TB, 56 dias de TP e 28 dias 

de Chuva, onde o mês de Março teve o maior número de 

dias de Tempestade, gerado principalmente por 

convecção local. Um dos comportamentos observados 

foi que os valores máximos de temperatura e mínimos 

de umidade relativa coincidem no tempo em dias de TP 

o que não foi observado em dias de TB.  
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