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O ‘céu’ manda dois 
raios a cada hora 

Descarga elétrica risca 

o céu de Rio Preto, 

próximo à rodovia 

Washington Luís 

CIDADES

Entre outubro de 2016 e janeiro deste ano, 5.997 raios atingiram 
Rio Preto, número 194,4% maior do que todas as descargas 

elétricas registradas na cidade no mesmo período 
entre 2015 e 2016. Neste fim de semana, funcionário 

de um shopping morreu enquanto fazia reparos no teto. 
A suspeita é de que tenha sido vítima de um raio
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E
ntre outubro de 2016 e janeiro 
de 2017, Rio Preto registrou 
uma média de dois raios a ca-
da hora – 48,75 deles por dia. 
Foram 5.997 descargas elétri
cas que tocaram o chão ante 
2.037 no período anterior - um 
aumento de 194,4%.

Os  dados  são  da  Brasil-
DAT (Rede Brasileira de Detecção de 
Descargas Atmosféricas) operada pelo 
Grupo  de  Eletricidade  Atmosfética  
(Elat) do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Especiais (Inpe). 

Neste sábado, 11, o eletricista Flo-
risvaldo  Aparecido  de  Oliveira,  46  
anos, morreu quando estava verifican-
do, no telhado de um shopping de Rio 
Preto, de onde partia um vazamento 
de água causado por forte chuva. A sus-
peita é de que ele tenha sido atingido 
por uma descarga elétrica.

O homem foi encontrado por um 
bombeiro, funcionário do shopping, 
que também estava  em serviço  no  
momento. Já sem vida, ele estava caí
do sobre condutores de para-raios. O 
resultado dos exames com a causa da 
morte deve demorar no mínimo 30 
dias. O caso está sendo investigado 
pela Polícia Civil.

“A gente está abalado, está tentan-
do resolver tudo. Melhor homem que 
eu já conheci na vida”, diz Franciele 
Carla Rodrigues de Oliveira, autôno
ma de 24 anos, filha de Florisvaldo. 

Somando as cidades de Rio Pre-
to, Catanduva, Fernandópolis, Jales, 
Mirassol e Votuporanga, o número 
saltou de 10.278 registros entre outu-
bro de 2015 e janeiro de 2016 para 
34.926 no mesmo período do ano se-
guinte - o que representa crescimen-
to de 239,8%. Somente em janeiro, o 
número de raios saltou de 1.592 em 
2016 para 2.805 em 2017 – aumento 
de 76,19%.

“Todo o Sudeste está tendo um au-
mento acima do esperado”, diz o coor-
denador do Elat, Osmar Pinto Junior. 
Segundo ele, é cedo para dizer se a ten-
dência de crescimento seguirá até mar-
ço, quando termina o verão. As razões 
para o aumento não são regionais, ou 
seja, não estão localizadas apenas no 
noroeste paulista. 

O Grupo descarta a hipótese de in-
fluência do La Niña e El Niño. “Como 
o Oceano Pacífico Equatorial está se 
comportando de  uma maneira  nor-
mal, nossas atenções estão se voltando 
para o Oceano Atlântico e para o Ocea-
no Pacífico Sul”, diz Osmar. “Nós esta-
mos com temperatura no Pacífico Sul 
levemente acima do esperado, e isso 
pode ser uma causa, porque fortalece 
os sistemas frontais antes de eles che-
garem na região”, explica.

Diminuição em janeiro
Com relação a janeiro de 2016, o 

número de raios em Rio Preto, Catan-
duva e Mirassol diminuiu. Segundo o 
coordenador Osmar, neste caso a mu-
dança se deve a aspectos regionais. O 

normal é que em janeiro haja aumento 
de raios. 

“As tempestades não conhecem o 
limite dos municípios”, diz. “Muitas 
vezes, a estatística de raios ao longo do 
mês  é  fortemente  influenciada  por  
uma tempestade muito forte”, afirma. 
Ou seja: se o temporal ocorre em Mi-
rassol, pode atingir Rio Preto, mas as 
estatísticas não vão para o município.

Raios e trovões
O raio é uma corrente elétrica in-

tensa causada pelo atrito do gelo nas 
nuvens. É um tipo de relâmpago que le-
va esse nome quando atinge o solo. É 
quando apresenta perigo. Se ficar só en-
tre as nuvens, não põe em risco a vida.

Se a pessoa for atingida em cheio, a 
morte é certa. O único jeito de escapar 
é se o raio cair perto, e o impacto for 
absorvido pelo solo. 

No corpo, a descarga elétrica pode 
causar parada cardíaca, parada respira-
tória e queimar órgãos. 

O raio tem até mil vezes a intensi-
dade  de  um chuveiro  elétrico,  por  
exemplo, e pode sim cair duas vezes 
no mesmo lugar. O trovão é o som cau-
sado por esse corrente elétrica.

“O trovão é uma maneira de você 
se proteger. Se você escuta, significa 
que aconteceu um raio próximo e que 
podem ocorrer outros. Por isso, deve 
buscar um abrigo”, alerta Osmar. 

Em momentos  de tempestade,  o  
ideal é não ficar em topos de prédios 
nem tocar em equipamento ligado à re-
de de eletricidade. 
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