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Resumo: Através de um monitoramento óptico 

contínuo, este projeto apresenta um estudo das 

principais características dos relâmpagos que ocorreram 

entre os anos de 2010 e 2015, no entorno da FEI, São 

Bernardo do Campo. A campanha realizada no período 

de setembro de 2014 a março de 2015 segue o 

comportamento geral dos relâmpagos registrados em 

2010. No geral, as tempestades são mais convectivas, 

ocorrendo em sua maioria na região de São Paulo, da 

Represa Guarapiranga e parte do Grande ABC. Mais 

detalhes serão apresentados no item 3. 

1. Introdução 
Devido ao alto índice de densidade de relâmpagos 

que atingem a região de São Bernardo do Campo e seu 

entorno, este projeto visa identificar os tipos de 

relâmpagos que ocorrem na região, as principais áreas 

de ocorrência (áreas de risco) e os meses mais 

suscetíveis à ocorrência de relâmpagos. Para isso, dá-se 

continuidade ao monitoramento óptico contínuo, 

iniciado em janeiro de 2010, registrando os relâmpagos 

no período de setembro de 2014 a março de 2015. 

2. Metodologia 
O monitoramento óptico ocorreu 24 horas por dia, 

através de um sistema composto por sete câmeras 

comuns, instaladas no topo do prédio D, de modo a 

registrar o horizonte da FEI em 360 graus. Um sensor 

de campo elétrico foi utilizado para selecionar os dias 

de tempestade. Os vídeos dos dias selecionados foram 

inseridos no programa SAIDA, o qual é capaz de 

classificar os relâmpagos em nuvem-solo e intra-nuvem 

[1], com a finalidade de ter uma maior agilidade no 

processo de análise dos vídeos. Segue abaixo uma 

análise dos resultados obtidos da última campanha 

(2014-2015) e uma análise conjunta com as campanhas 

anteriores.  

3. Resultados 
Com uma eficiência de monitoramento de 

aproximadamente 90%, a campanha de setembro de 

2014 a março de 2015, registrou cerca de 1300 

relâmpagos, sendo 56% de relâmpagos nuvem-solo 

(NS) e 44% de relâmpagos intra-nuvem (IN). Os 

relâmpagos ocorreram na sua maioria entre os meses de 

Janeiro e Fevereiro (94% do total). Mesmo tendo uma 

pequena variação entre alguns setores de 

monitoramento, houve um predomínio de eventos nos 

setores das câmeras FEI1 (23%), FEI2 (16%) e FEI7 

(16%). Esses setores representam tempestades ocorridas 

nas regiões de São Paulo, Represa Guarapiranga e parte 

do Grande ABC, respectivamente. Enquanto a Figura 1 

mostra a distribuição mensal de relâmpagos, a Figura 2 

mostra a quantidade total e os tipos de relâmpagos 

registrados por cada uma das câmeras para a campanha 

2014-2015. 

A partir de uma análise conjunta, observa-se que os 

anos de maior incidência de relâmpagos foram: 2014 

(1516 eventos), 2015 (1196 eventos) e 2010 (1081 

eventos), representando cerca de 80% do total de 

relâmpagos registrados no período de 2010 a 2015.  

Neste período foram registrados 4793 relâmpagos, 57% 

de relâmpagos NS e 43% de relâmpagos IN, sendo 

Janeiro e Fevereiro os meses de maior incidência (76% 

do total). Os anos de 2010, 2014 e 2015 apresentaram o 

mesmo padrão de comportamento dos relâmpagos, 

tempestades mais convectivas (nuvens com maior 

extensão vertical e maior incidência de relâmpagos NS) 

do que estratiformes (nuvens com maior extensão 

horizontal e maior incidência de relâmpagos IN) 

identificando inclusive os mesmos locais de risco.  

 
Figura 1 - Distribuição mensal para cada setor na campanha 

2014-2015. 

 
Figura 2 - Número total de relâmpagos em cada setor. 

4. Conclusões 
Os relâmpagos registrados em 2014 e 2015 seguem 

o mesmo padrão de comportamento dos relâmpagos 

registrados em 2010. No período 2014-2015 foram 

registrados cerca de 1300 relâmpagos, 56% de 

relâmpagos NS e 44% de relâmpagos IN. Os meses de 

maior ocorrência de relâmpagos foram Janeiro e 

Fevereiro, e as regiões de maior incidência, ou seja, as 

áreas de maior risco foram: São Paulo, Represa 

Guarapiranga e parte do Grande ABC, tendo o 

predomínio de tempestades convectivas. 
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