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Resumo: O presente projeto tem como objetivo dar 

continuidade ao estudo da influência da temperatura e 

da umidade na produção das Tempestades Severas em 

São Bernardo do Campo. Deve-se monitorara 

temperatura, a umidade e o campo elétrico local com o 

intuito de observar a altura da base da nuvem e a 

atividade de relâmpagos durante os anos.O período de 

análise deste projeto é de Outubro de 2013 à Junho de 

2016. 

 

1. Introdução 
O Monitoramento da temperatura e da umidade 

permite a identificação da altura da base da nuvem [1], 

além das características elétricas das tempestades 

severas. Williams et al. (2005) sugerem que a taxa de 

relâmpagos está associada a altura da base da nuvem 

(Cloud base height_CBH).  

2. Metodologia 
O projeto atual monitora a atmosfera através de uma 

estação meteorológica, “Davis PRO 2”, e um sensor de 

campo elétrico “Field Mill” instalados na FEI, campus 

São Bernardo do Campo. Os dias que apresentam 

variações de campo elétrico maiores que 1kV/m, após 

as 12 UT, foram selecionados para o estudo das 

tempestades. Os dados obtidos da estação meteorológica 

foram utilizados para gerar os ciclos diurnos da 

temperatura e da umidade das tempestades selecionadas 

pelo dispositivo “Field Mill”, Estas informações serão 

analisadas a cada ano. 

3. Resultados 
De forma a avaliar os dados da estação 

meteorológica da FEI, fez-se uma comparação entre os 

dados da FEI e os dados da estação meteorológica do 

aeroporto de Congonhas, distante 13,45 km da FEI.A 

temperatura e a umidade relativa média mensal da FEI 

segue o mesmo comportamento da temperatura e 

umidade monitorados pelo aeroporto de Congonhas, no 

período de Novembro de 2013 à Dezembro de 2015.  A 

única variação nas medidas ocorre na umidade, sendo a 

FEI cerca de 10% mais úmida do que o aeroporto de 

Congonhas. Isso se deve a proximidade da FEI da Serra 

do Mar.  

Os ciclos diurnos da temperatura e da umidade das 

tempestades que ocorreram entre Novembro de 2013 e 

Junho de 2016 foram analisados. A figura 1 mostra 

pequenas variações da temperatura e da umidade com os 

anos. Nesta figura, os máximos de temperatura e os 

mínimos de umidade ocorrem em torno das 16 UT o que 

representa o horário de maior convecção e ocorrência de 

tempestades. Desta forma, estudou-se as tempestades 

que ocorreram até as 19 UT e as tempestades que 

ocorreram depois deste horário.  

 
Figura 1–Ciclo diurno da temperatura e da umidade 

relativa do ar na presença de tempestades severas em 

São Bernardo do Campo. 

No período analisado, 95 tempestades foram 

selecionadas. A figura 2 mostra a distribuição mensal do 

CBH para tempestades registradas antes e depois das 19 

UT. Cerca de 60% das tempestades selecionadas 

ocorreram antes das 19 UT, registrando tempestades 

com CBH que variam entre 1000 e 2500m, o que 

correspondem a uma taxa de 4 a 8 relâmpagos por 

minuto. Estas tempestades ocorreram em quase a todos 

os meses do ano e registraram uma média de 9 raios por 

minuto.  

 
Figura 1–Distribuição mensal da altura da base da 

nuvem para tempestades ocorridas antes das 18 UT 

(bloco azul) e depois das 18 UT (bloco vermelho) 

4. Conclusões 
No período de Novembro de 2013 a Junho de 2016, 

95 tempestades foram registradas na FEI. Notou-se um 

padrão anual de comportamento diário dos índices 

climáticos. Verificou-se que, no período depois das 

18:59UT em praticamente todos os meses, o CBH foi 

maior que em horários anteriores às 18:59UT. 

Consequentemente, com o CBH mais baixo, aumenta-se 

a convecção interna da nuvem, e tempestades mais 

intensas e localizadas se formam. 
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