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Resumo:   Este projeto propõe fazer um levantamento 

do comportamento atmosférico da região de São 

Bernardo do Campo, além de um estudo de casos de 

tempestades severas registradas na FEI, no período de 

2010 a 2016. Além do monitoramento elétrico das 

tempestades e do monitoramento atmosférico obtido da 

estação meteorológica da FEI, está sendo feito um 

levantamento dos índices de instabilidade das 

tempestades e dos forçantes atmosféricos responsáveis 

por estas tempestades. Este projeto está em fase inicial. 

Assim, este artigo apresenta de forma sucinta os 

principais conceitos envolvidos neste estudo.  

 

1. Introdução 
As tempestades severas são tempestades que 

apresentam grandes variações de temperatura, chuva 

intensa e alta atividade elétrica. Grande parte dos 

prejuízos causados por estas tempestades poderiam ser 

minimizados se dominássemos o conhecimento elétrico-

meteorológico dessas tempestades. Este conhecimento é 

específico da região e depende do monitoramento 

contínuo e de longa duração. Na FEI, está sendo feito o 

levantamento dos dados meteorológicos de 2010 a 2016 

para se achar padrões nas tempestades da região de São 

Bernardo do Campo. 

 

2. Metodologia 
O comportamento atmosférico foi obtido 

através do ciclo diurno da temperatura, umidade, ponto 

de orvalho e vento baseado nas medidas da estação 

meteorológica da FEI. Já os índices de instabilidade 

atmosféricos foram obtidos através das radiossondagens 

realizadas no aeroporto de Campo de Marte. As 

tempestades severas foram selecionadas a partir de 

dados de campo elétrico, obtidas do sensor de campo 

elétrico da FEI. As tempestades apresentam variações 

de campo elétrico maiores que 1kV/m e foram 

monitoradas continuamente desde 2010. 

Os índices de instabilidade são subdivididos 

em índices termodinâmicos e índices cinemáticos. Os 

índices termodinâmicos são: índice K (IK), índice 

Showalter (IS), índice Total Totals (ITT), índice 

Levantado (IL) e “Convective Available Potential 

Energy” (CAPE). Os índices cinemáticos são: índice 

SWEAT, índice Bulk Richardson Shear (BRS), índice 

Helicidade Relativa (HR) e índice de Energia-

Helicidade (IEH). Os índices de instabilidade estimam o 

potencial da atmosfera para atividade convectiva. Os 

valores assumidos pelos índices de instabilidade 

atmosférica fornecem uma rápida avaliação da situação 

termodinâmica e do cisalhamento do vento em relação 

às condições convectivas no momento da aquisição dos 

dados utilizados para cálculo.  

Os valores numéricos para cada índice são 

associados a uma possibilidade ou probabilidade de 

ocorrência de eventos convectivos severos [1]. 

Os forçantes atmosféricos citados no resumo 

deste artigo são os mecanismos de disparo de 

tempestades severas. Estes mecanismos estão divididos 

em três categorias: locais, advectivos e dinâmicos. 

Dentre estes mecanismos encontram-se a maioria dos 

sistemas atmosféricos e processos físicos que atuam no 

Estado de São Paulo. Dentre os mecanismos de disparo 

das tempestades destacam-se as Circulações Vale-

Montanha, o Aquecimento Diferencial, os Fluxos de 

Calor Sensível e Latente e as Colisões de Frentes [2]. 

A circulação Vale-Montanha se assemelha à 

brisa marítima. Durante o dia a montanha funciona 

como fonte de calor e durante a noite, como fonte de 

arrefecimento. Esses efeitos geram circulações de ar que 

atuam como um forçante. 

 Já o Aquecimento Diferencial e os Fluxos de 

Calor Sensível e Latente são efeitos da superfície, onde 

algumas superfícies aquecem mais que as outras com a 

mesma quantidade de energia. Isso gera correntes de ar 

que também atuam como forçantes. 

 Nas Colisões de Frentes ocorre um máximo 

nos valores da convergência do ar ao norte e ao sul 

destas colisões, sendo estas as regiões de forçado 

levantamento de parcelas de ar instáveis. 

  

3. Resultados e Conclusões 
Este projeto teve início em Março deste ano. 

Assim, um breve resumo dos principais conceitos 

envolvidos neste estudo foi apresentado. 
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