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Sertão é a região do estado mais atingida por descargas elétricas, verão e primavera são as estações com maior ocorrência

Em média 200 mil raios 
caem durante um ano na Pa-
raíba, de acordo com os da-
dos do Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (Elat), do Cen-
tro de Ciências do Sistema 
Terrestre do  Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). No estado, o Sertão é 
a região mais atingida pelas 
descargas elétricas, por cau-
sa do fator climático. 

Ao todo, no Brasil, são 
cerca de 75 milhões de raios 
ao ano. “A explicação é geo-
gráfica: é o maior país da 
zona tropical do planeta - 
área central onde o clima 
é mais quente e, portanto, 

mais favorável à formação 
de tempestades e de raios”, 
explicou Osmar Pinto Júnior, 
coordenador do Elat.

Como as altas tempera-
turas e a umidade do ar são 
fatores que favorecem a for-
mação de raios, as estações 
de verão e primavera são 
as que possuem mais regis-
tros, correspondendo a 43% 
e 33% de mortes por raios, 
respectivamente, entre os 
anos de 2000 a 2019, segun-
do dados do Elat. No outono, 
as mortes foram de 16%, en-
quanto no inverno foram re-
gistradas 8%.

As fortes chuvas do úl-
timo fim de semana em João 
Pessoa acarretaram em re-
lâmpagos e trovões, o que, 

consequentemente, apontam 
a presença de raios na tem-
pestade. O cruzeiro da Igre-
ja São Frei Pedro Gonçalves, 
localizada nas imediações do 
Hotel Globo no Centro Histó-
rico da capital paraibana, foi 
atingido e danificado por um 
raio na sexta-feira, dia 26.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Cerca de 200 mil raios caem 
por ano na Paraíba, diz Inpe

A probabilidade de uma 
pessoa morrer atingida 
por um raio no Brasil, 
ao longo de sua vida, 
é de um em 25 mil, 

aponta o Inpe.

Fenômeno explicado pela Física
Referência máxima do poder de Zeus, 

a força do Filho de Odin ou até mesmo 
uma cicatriz de um-certo-sobrevivente, o 
fato é que os raios se apresentam na vida 
e na ficção como fenômeno de grande 
significado. Para a Física, essa grandiosi-
dade é explicada como uma mistura do 
ar com a eletricidade.

Os raios se formam a partir da pre-
sença de água cristalizada no interior 
das nuvens que, com o ar concentrado 
no local, se chocam de um lado para o 
outro, trocando cargas elétricas. O grupo 
de cargas negativas tende a ser mais 
denso e se acumular na parte baixa da 
nuvem, enquanto a carga positiva paira 
na parte de cima, transformando a nu-
vem em uma espécie de pilha gigante, 
com dois polos elétricos.

Junto a esse fenômeno se unem 
fatores atmosféricos que resultam em 

uma tensão tão grande que o ar ao re-
dor da nuvem troca de estado físico, se 
transformando em plasma - que é um 
ótimo condutor de eletricidade - e esse 
plasma é o responsável por “carregar” a 
descarga elétrica do ar até o solo. Nesse 
meio tempo, ocorre o aquecimento do 
ar que se apresenta como o relâmpago 
e a rápida expansão das camadas de ar 
no ‘meio do caminho’ do plasma são os 
temidos trovões.

Em caso de quedas de raios, existe 
a possibilidade de morte de pessoas e 
animais, prejuízos elétricos individuais 
ou no sistema elétrico nacional, confor-
me destacou Osmar Pinto Júnior. Para 
alertar a população, o Elat desenvolveu 
uma cartilha indicando o que não fazer 
durante uma tempestade com raios e 
quais as opções de abrigos mais segu-
ras nessa situação.

PArAíbA: 10 mUnICíPIos Com mAIor InCIdênCIA dE rAIos
PosIÇÃo no rAnKInG mUnICíPIo nÚmEro dE rAIos (mIlhArEs)
     1                Pombal                                 3,1
     2                Sousa                                 3,0
     3                Cajazeiras                                 2,2
     4                São José de Piranhas                     2,1
     5                São José de Espinharas         1,8
     6                São João do Rio do Peixe         1,7
     7                Piancó                                 1,5
     8                Paulista                                 1,4
     9                Belém do Brejo do Cruz         1,4
     10                Catolé do Rocha                     1,4

Tempestades com raios
o QUE nÃo FAZEr Em UmA TEmPEsTAdE Com rAIos
Na zona rural: buscar abrigo ou caminhar perto de 

árvores; Se manter próximo de cercas de arame; Carregar 
ferramentas metálicas, como pás ou enxadas, por exemplo; 
Ficar perto de veículos como tratores, carros ou carroceria de 
caminhão; etc.

Ao ar livre: jogar ou ficar em campo aberto; Caminhar 
em áreas descampadas e/ou rodovias e estradas; Subir em 
locais altos; Ficar perto de antenas ou portões de ferro; etc.

Praia, piscina ou rio: se manter dentro da água; Caminhar 
na faixa de areia ou na beira da piscina/rio; Procurar abrigo 
em guarda-sol ou quiosques; Pescar; etc.

Dentro de casa/escritório: usar equipamentos ligados à 
rede elétrica ou ficar próximo de tomadas; Telefonar ou usar o 
celular conectado ao carregador; Tomar banho com o chuveiro 
elétrico ligado; Se manter perto de janelas ou portas que sejam 
de metal, bem como de torneiras e canos; etc.

o QUE É sEGUro Em UmA TEmPEsTAdE Com rAIos
1. Ficar dentro de um veículo fechado completamente, 

evitando contato com a parte metálica (lataria).
2. Entrar em prédios ou residências, se mantendo distante 

das redes de eletricidade, telefonia e hidráulica.
3. Abrigos subterrâneos, como metrôs.
4. Na ausência de um abrigo seguro, a pessoa deve man-

ter os pés unidos e se agachar até que a tempestade passe. 
 

Fonte: Cartilha do Elat/Inpe

A empresa Aena Brasil dá 
início, essa semana, às obras 
de revitalização do Aeroporto 
Internacional de João Pessoa - 
Presidente Castro Pinto e do 
Aeroporto de Campina Gran-
de - Presidente João Suassu-
na. Os trabalhos, que incluem 
a renovação completa dos 
banheiros, além de melhorias 
no sistema de climatização, si-
nalização, pintura, iluminação 
e acessibilidade, entre outros 
itens começaram ontem e vão 
até o dia 23 de maio. As obras 
emergenciais fazem parte do 
contrato da concessionária 
com a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). 

Inicialmente prevista 
para ser realizada em 2020, 
esta primeira etapa da me-
lhoria do aeroporto foi adia-
da por causa da pandemia 

do novo coronavírus. Além 
do terminal de João Pessoa, 
outros cinco também serão 
reformados, todos adminis-
trados pela Aena Brasil. 

Apesar de a empresa es-
tar trabalhando para que as 
obras não atrapalhem a expe-
riência do passageiro no aero-
porto, alguns serviços e estru-
turas terão de ser adaptadas 
até a conclusão do trabalho. 
Todos os terminais contam 
com sinalização e esquema de 
segurança operacional a fim 
de que não haja incidentes.

“O nosso objetivo mais 
imediato é resolver as ques-
tões relacionadas ao conforto 
dos passageiros. Vamos im-
plantar um novo sistema de 
climatização, renovaremos os 
banheiros, são muitos pontos 
de melhorias. Sabemos que, 

neste período, alguns trans-
tornos devem ocorrer, lamen-
tamos e pedimos desculpas 
por isso. O resultado, porém, 
será o aumento da satisfação 
de todos que utilizam o termi-
nal”, destaca Karla Ceravolo, 
diretora do Aeroporto Inter-
nacional de João Pessoa. 

Um segundo bloco de 
melhorias, na área de opera-
ções, está sendo programado 
e deverá ser entregue até ju-
nho de 2023.

Desde o início da pan-
demia, a Aena Brasil teve de 
adaptar suas operações para 
adotar normas e protoco-
los sanitários necessários à 
segurança de todos que uti-
lizam seus terminais. A em-
presa segue regras estabele-
cidas pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e 

Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para o 
combate à disseminação da 
covid-19. Em todos os ter-
minais administrados pela 
companhia, tem sido feito o 
trabalho de conscientização 
por meio de avisos sonoros 
a respeito das medidas de 
proteção. 

obras para melhorar infraestrutura 
começam nos dois aeroportos da Pb

Estão sendo realizadas 
melhorias nos banheiros, 
sistema de climatização, 

sinalização, pintura, 
iluminação e 

acessibilidade no 
aeroporto. 
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