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Pesquisa

Giovana Girardi

E ntre os moradores
mais antigos da zona
leste de São Paulo que

têm jazigos no Cemitério da
Quarta Parada, por muito
tempo rezou a lenda de que
em Dia de Finados era me-
lhor não ir ao cemitério. Vai
que um raio cai na sua cabe-
ça? A probabilidade média de
isso acontecer no Brasil é de 1
em 1 milhão, mas no Quarta
Parada se dizia que em Fina-
dos alguém sempre acabava
atingido.

Talvez um pouco exagera-
do, o temor – relatado no do-
cumentário Fragmentos da
Paixão, que estreia no dia 11 –
toma por base um fato real.
No feriado dos mortos de
1959, no meio de um tempo-
ral, um grupo de 15 pessoas
se abrigou debaixo de uma ár-
vore e foi atingido por um
raio. A descarga, que partiu a
árvore ao meio, matou Eva
Bierling, de 20 anos, na hora
e feriu outras 11 pessoas.

Esta foi uma das dezenas
de histórias reunidas pelo
pesquisador Osmar Pinto
Jr., coordenador do Grupo
de Eletricidade Atmosférica
(Elat) do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, e por
sua filha, Iara Cardoso, para
a composição do filme, escri-
to e dirigido por ela.

A pesquisa, que durou três
anos, levou o geofísico a uma
dramática conclusão: 85%
das mortes por raio no País
poderiam ser evitadas. “O
problema é que as pessoas se
colocam em risco por falta
de informação. A probabilida-
de média de acidentes do
País faz as pessoas subesti-
marem o risco de serem atin-
gidas. Mas a chance passa a
ser muito maior num lugar
descampado. Sobe para 1 em
cem”, alerta o pesquisador.

“A situação às vezes fica a
pior possível, como no caso
do cemitério. Novembro já é
um período de muita tempes-
tade, a zona leste é a região
com maior incidência de raio
da capital, aí as pessoas, num
lugar muito aberto, correm
para debaixo d’árvore quan-
do começa a chuva. E depois
fica parecendo uma coisa do
além”, brinca Iara.

O Brasil é recordista mun-
dial em queda de raios, com
50 milhões por ano e 130 mor-
tes. Para Pinto Jr., esse núme-
ro só vai diminuir com mais
conscientização – e talvez
com um pouquinho de me-
do. “Olha, o filme não é dra-
mático, mas serve para aler-
tar. Eu mesmo, que nunca ti-
ve medo de raio, fiquei com
um pouquinho depois de con-
versar com tanta gente”, con-
ta, divertindo-se.

O filme mostra a jornada
do pesquisador em busca de
responder uma pergunta: os
raios podem mudar a vida de
uma pessoa? Para isso, ele via-
jou por São Paulo, Rio, Bahia
e Rio Grande do Sul atrás de
causos pessoais e fatos histó-
ricos do País ligados às des-
cargas elétricas.

O local onde foi fundado
São Paulo, por exemplo, ti-
nha uma pedra, a Itaecerá,
que, segundo a mitologia tu-
pi, fora rachada por um raio.
Em relação ao local, os índios
tinham um misto de respeito
e medo, o que os afastava de
conflitos com jesuítas.

Entre as histórias pessoais,
destaca-se a do homem que foi
atingido quando andava de bici-
cleta sob uma tempestade e aca-
bou se apaixonando pela mu-
lher que o socorreu. Estar em
um veículo aberto, explica Pin-
to Jr., é uma das posições mais
arriscadas. “A melhor maneira
de se proteger é ficar num carro
fechado”, aconselha.

E fugir das árvores. Lição que
a duras penas aprendeu Mario

Vechio, último sobrevivente do
incidente de 1959. Então com 23
anos, diante da chuva, fez o que
todo mundo estava fazendo, e
foi para debaixo da árvore. “Um
clarão, um estrondo, e de repen-
te tava todo mundo no chão, al-
guns se debatendo. Tentei le-
vantar, mas não tinha força e
caía de novo. Mas dei sorte, na-
da aconteceu. Hoje não tenho
medo não, mas não corro mais
para debaixo de árvore.”

● Um dos desafios atuais das
pesquisas com raios é tentar
estimar, com maior confiança,
o que pode acontecer com o
País que já é recordista no fe-
nômeno diante do aquecimen-
to global. O número de dias
com tempestades já cresceu
40% em São Paulo nos últi-
mos anos e, com mais chuva,
podem vir mais raios.

“Todos os dados apontam
que vai aumentar a incidência
em todo o País, mas quere-
mos saber como vai ser para
cada região e de quanto será
esse aumento”, explica Osmar
Pinto Jr. Mesmo onde há esti-
mativas de menos chuva, co-
mo no Nordeste, quando elas
caírem podem ser mais fortes
e virem com mais raios. Ele
pretende testar cenários no
novo Modelo Brasileiro do Sis-
tema Terrestre. “Hoje só se
modela para precipitação. não
para raios.” /G.G.
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Risco. Mario Vechio, aos 77 anos, lamenta sobre o dia em que buscou abrigo numa árvore
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A Via Varejo está com vagas abertas para profissionais com deficiência. Os candidatosdeverão cadastrar o currículo 
pelo site www.casasbahia.com.br/trabalheconosco.




