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Resumo: Neste trabalho o sistema de monitoramento 

óptico contínuo foi utilizado para verificar as regiões de 

maior ocorrência de descargas atmosféricas na região de 

São Bernardo do Campo, além de registrar e classifica-

las no período de outubro de 2012 a abril de 2013. 

 

1. Introdução 
Devido à grande ocorrência de relâmpagos na região 

de São Bernardo do Campo e ao grande poder 

destrutivo dessas descargas atmosféricas, surge esse 

projeto com o intuito de compreender e estabelecer 

padrões para tentar prevenir. Para isso, foram utilizadas 

7 câmeras para registrar os relâmpagos no período de 

outubro de 2012 a abril de 2013. 

 

2. Metodologia 
Para a aquisição de dados foram utilizadas sete 

câmeras de vídeo comuns instaladas no topo do prédio 

D de modo a registrar as tempestades em todo horizonte 

da FEI. A figura 1 mostra a visão das câmeras.  

 
Figura 1 – Setor de visão das câmeras.  

Devido à grande quantidade de dados, houve a 

necessidade de filtrá-los. Com esse intuito, foi utilizado 

o sensor de campo elétrico Field Mill para determinar o 

dia em que houve tempestade. Após selecionar os dias 

de tempestade, foi utilizado o programa SAIDA [1] para 

identificar e classificar os relâmpagos nos vídeos. 

 

3. Resultados 
No período de outubro de 2012 a abril de 2013 

foram registrados 490 relâmpagos em 51 dias de 

tempestade. Do total de relâmpagos registrados, 53% foi 

de relâmpago intranuvem e 47% foi de relâmpago 

nuvem solo. A variação de ocorrência de relâmpagos 

indica um tipo tempestade predominantemente 

convectiva ou estratiforme. Estas tempestades estão 

associadas a agentes externos que identificam se a 

nuvem apresenta grande extensão vertical ou horizontal. 

Nesta Campanha, as tempestades que apresentaram alta 

atividade de relâmpagos nuvem-solo foram associadas à 

Convecção Local, que são tempestades que apresentam 

grande extensão vertical, ou seja, predomínio de nuvens 

convectivas. Do mesmo modo, as tempestades que 

apresentaram alta incidência de relâmpagos intranuvem 

foram associadas à Zona de Convergência do Atlântico 

Sul e Frente Fria que apresentam nuvens estratiformes 

com grande extensão horizontal. 

No período da campanha, o mês em que apresentou 

maior número de relâmpagos foi Fevereiro. Isso ocorreu 

devido ao dia 16 de Fevereiro, um dia atípico que 

registrou 108 relâmpagos. Neste dia formou-se um 

tempestade associada à Convecção local e que se 

manteve estacionária sobre a região durante 3 horas.  

A figura 2 mostra alguns dos relâmpagos registrados 

no período da campanha de 2012-2013. A fim de 

determinar a região de maior incidência de relâmpagos, 

foi feita uma estatística do número de relâmpagos 

registrados para cada setor da câmera. Para esta 

campanha observou-se que o setor 4 foi o setor com o 

maior numero de registros o que representa tempestades 

ocorridas na região da Serra do mar 

 
Figura 2 –Relâmpagos registrados pelas câmeras.  

 

4. Conclusões 
No período de outubro de 2012 a abril de 2013 

foram registrados 490 relâmpagos, 53% intranuvem e 

47% nuvem solo. Fevereiro foi o mês que apresentou 

maior registro de relâmpagos e a Serra do Mar foi a 

região que apresentou maior atividade de relâmpagos. 

Alta correlação foi encontrada entre o tipo de 

tempestade ocorrida e o seu agente externo. 
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