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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo identificar as áreas com maior densidade de descargas 

atmosféricas em Belo Horizonte (Estado de Minas Gerais) através da técnica da 

“Krigagem”. A importância deste estudo vem do fato que empresas como a CEMIG tem 

tido muita falhas com a ocorrência deste fenômeno em seus equipamentos. 

. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is to identify the areas with the highest density of electrical 
discharges in Belo Horizonte (Minas Gerais state) using the technique of “krigagem”. 
 
The importance of this study comes from the fact that companies like CEMIG have had 
many failures with this phenomenon on its equipments.    
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1. Introdução 
 
As descargas atmosféricas ou relâmpagos, como também são chamadas, são uns dos mais 

espetaculares fenômenos da natureza, despertando interesses, curiosidades e até mesmo o 

medo nas pessoas em geral, seja por sua beleza ou por seu poder destrutivo. 

 

O fenômeno que foi estudado pela primeira vez por Benjamin Franklin, há 240 anos, 

quando empinou sua famosa pipa com uma chave amarrada em um fio durante uma 

tempestade, acarretando vários choques que confirmariam sua teoria sobre a origem 

elétrica, ainda é assunto de muita investigação. 

 

Temas dos mais diversos são explorados tais como: a ocorrência de relâmpagos positivos 

ou negativos; a direção seguida; sua origem, a influência na química da atmosfera terrestre, 

os possíveis efeitos na saúde humana e sua contribuição nos danos materiais que de fato é 

nossa área de interesse. 

 

Grande parte das descargas atmosféricas é produzida por nuvens de tempestades 

cumulonimbus, apesar de que outros tipos de nuvens também possam produzir relâmpagos. 

A formação das nuvens é feita a partir do vapor d’água existente na atmosfera. A nuvem de 

tempestade se diferencia das outras formas de nuvens pelo seu tamanho, extensão vertical e 

por apresentarem fortes correntes verticais de ar. Segundo PINTO JUNIOR et al (2000), as 

descargas ocorrem em outros tipos de nuvens, em tempestades de neve, tempestades de 

areia e em erupções vulcânicas e ainda existem alguns relatos de descargas em dias de “céu 

limpo”. 

 

Descargas podem ainda ser geradas artificialmente por foguetes ou aviões que levam 

longos cabos condutores próximos às nuvens. Esta técnica tem sido muito utilizada para 

estudos sobre este fenômeno. 

 

Devido às altas temperaturas produzidas por uma descarga atmosférica, o ar ao seu redor se 

expande em velocidades altíssimas comprimindo o ar vizinho propagando-se em todas as 

direções, produzindo uma onda sonora chamada trovão. Normalmente é possível escutar 

um trovão a uma distância entre 5 e 10 km do local onde ocorreu a descarga atmosférica. 
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Dificilmente se escuta um trovão a mais de 20 km de distância devido a ventos, 

temperatura e topografia local. 

 

As descargas atmosféricas são classificadas em função de onde se originam e do local onde 

terminam. Podem ocorrer da nuvem em direção ao solo, do solo em direção a nuvem, 

intranuvem, nuvem para nuvem e nuvem para atmosfera (descargas no ar). 

 

Pelo fato de implicarem diretamente em danos à vida terrestre, as descargas nuvem-solo 

têm sido mais estudadas. A energia despendida por estas descargas é suficiente para 

provocar danos como, distúrbios em sistemas elétricos, sistemas de comunicação, 

incêndios, destruição de propriedade, etc. 

 

Segundo PINTO JUNIOR et al (2000), cerca de 100 descargas atmosféricas ocorrem no 

mundo a cada segundo, o que equivale a nove milhões por dia, ou três bilhões por ano. 

Descargas ocorrem predominantemente no verão devido ao maior aquecimento solar em 

sua maioria sobre os continentes e em regiões tropicais, dentre as quais se destacam a 

África central, o sul da Ásia e a região sul do México, no hemisfério Norte, e o Brasil 

(especialmente a região amazônica), o sul da África, a ilha de Madagascar, a Indonésia e o 

norte da Austrália, no hemisfério Sul. 

 

O Brasil, devido a sua proximidade do equador geográfico e por sua grande extensão 

territorial, é um dos paises com maior ocorrência de descargas atmosféricas no mundo. 

Aproximadamente 100 milhões de descargas atmosféricas atingem o solo brasileiro, com 

uma média de 100 mortes por ano de pessoas. 

 

Conforme MESQUITA (2002), o fenômeno descarga atmosférica constitui-se na principal 

fonte de desligamentos de linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica e 

queima de diversos transformadores das concessionárias de energia elétrica em todo 

mundo. Ainda MESQUITA (2002), revela que as descargas atmosféricas constituem-se 

também no principal elemento causador de danos nos sistemas de telecomunicação, sendo 

responsáveis pela danificação de aparelhos eletrônicos em estações de comunicação e 

interferências eletromagnéticas em equipamentos em geral. 
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Para a definição e dimensionamento da proteção de diversos tipos de sistema contra os 

efeitos do fenômeno, faz-se necessário o conhecimento dos parâmetros típicos associados 

às descargas elétricas, tais como, sua amplitude, sua intensidade média e dados acerca de 

sua ocorrência geográfica e cronológica (densidade de descargas, períodos críticos de 

ocorrência). 

 

A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, concessionária de energia elétrica, 

tem tido prejuízos com as descargas elétricas, uma vez que o Estado de Minas Gerais é um 

grande centro de ocorrências deste fenômeno, que, ao longo dos anos, vem causando 

diversos desligamentos de redes e a queima de transformadores, além de gerar inúmeras 

reclamações de seus clientes em relação à queima de seus eletrodomésticos. 

 

1.1 Sistema de detecção 

 

A Cemig, através de seu Departamento de Planejamento Hidroenergético – GT/PH, 

implantou um sistema de detecção de descargas atmosféricas, denominado Sistema de 

Localização de Tempestades – SLT. Foi o primeiro sistema dessa natureza a entrar em 

operação na América do Sul, tendo sido instalado em 1988. 

 

As estações detectam as descargas que ocorrem entre a nuvem e a terra e transmitem as 

suas informações (data, horário, longitude, latitude, etc.) para uma estação central que 

repassa, em tempo real, para os diversos usuários. Esses dados podem ser visualizados 

através de terminais de vídeo, em mapas (layers) diversos, conforme o interesse dos 

analistas. 

 

Os relâmpagos são mostrados nos vídeos por pontos coloridos, sendo que cada cor 

corresponde a um determinado intervalo de tempo de ocorrência (hora), permitindo assim a 

observação da evolução da tempestade. 

 

1.2 Rede integrada 

 

Um convênio de cooperação técnico-cientifico entre Cemig, Simepar, Inpe e Furnas, onde 

também existem SLT’s, interligou os sistemas destas empresas, formando a Rede Nacional 
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de Detecção de Descargas Atmosféricas – RINDAT. Este convênio permitiu um melhor 

índice de detecção, maior precisão e confiabilidade na captação das descargas e maior 

visualização do sistema, cobrindo toda a região Sul/Sudeste e Centro Oeste do Brasil. 

(figura 1) 

 

Figura 1. Mapa de localização das estações detectoras do SLT. 

Fonte: RINDAT 

 

1.3 Objetivo geral 

 

Este estudo visa melhor compreender o comportamento das descargas atmosféricas 

observadas em Belo Horizonte, através da identificação das “áreas de risco”, subsidiando, 

assim, algumas decisões importantes como o melhor aproveitamento dos sistemas de 

proteção de Rede de Distribuição de Energia. 
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1.4 Objetivos específicos: 

 

- conhecer a distribuição espacial das descargas atmosféricas em Belo Horizonte 

entre janeiro de 2000 e dezembro de 2002 

- apresentar as vantagens da utilização das técnicas do Geoprocessamento para este 

estudo. 

 

1.5 Área de estudo 

 

Belo Horizonte, localizada na região Sudeste do Brasil, com latitude média de 19° 55’ 

35,5”S e longitude de 43° 57’ 36,9” W, mesmo que tenha sido planejada de forma 

diferente de outras cidades, construída para sediar a nova capital mineira, se encontra hoje, 

com mais de um século de existência, em um processo de urbanização acelerado e na 

maioria dos casos, desordenados.Seu intenso uso do solo, concentração de atividades 

econômica e máxima valorização do espaço têm levado a Cemig a ampliar cada vez mais 

sua rede de distribuição para atender seus clientes. 

 

Por sua localização geográfica, Belo Horizonte sofre a influência de fenômenos 

meteorológicos de latitudes médias e tropicais, como a Frente Polar Atlântica (FPA) e o 

anticiclone subtropical do Atlântico Sul atuando no inverno e a predominância de sistemas 

convectivos associados ao aquecimento continental a Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS), atuando no verão, caracterizando assim duas estações bem definidas uma seca 

(inverno) e outra chuvosa (verão). 

 

Fenômenos convectivos que se formam sobre a capital mineira principalmente no verão, 

como descrito acima, têm favorecido uma grande ocorrência de descargas atmosféricas. 

Além do mais, pela posição geográfica continental, Belo Horizonte constantemente é 

atingida por frentes frias provenientes do Pólo Sul, ocasionando também um número 

elevado de descargas elétricas. 
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2. Fenômenos meteorológicos 

 

Nesta seção veremos os padrões da Circulação Geral da atmosfera e alguns fenômenos 

meteorológicos importantes que serviram como base para entendermos a ocorrência de 

chuvas intensas e descargas atmosféricas na região Sudeste, e mais especificamente, em 

Minas Gerais e Belo Horizonte. 

 

A circulação na atmosfera é responsável por carregar o excesso de calor para locais mais 

distantes da linha do Equador, distribuindo-o nas altas latitudes. Os padrões da circulação 

em larga escala são fundamentais para o clima em todas as regiões do planeta. 

 

A figura 2 ilustra como funciona a circulação global, desconsiderando o movimento de 

rotação da Terra e tratando a superfície terrestre como plana. 

 

Figura 2. Circulação geral da atmosfera. 

 

 

Modelo proposto por C. G. Rossby, em que se admite que à superfície do globo se 

distribui zonalmente havendo faixas alternadas de baixa e de alta pressão, 

aproximadamente simétricas em relação ao equador térmico. Existem, ainda, áreas de alta 

pressão sobre as regiões polares, norte e sul. (VAREJÃO-SILVA, 2000) 
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O movimento da atmosfera se processa em diferentes escalas de espaço e tempo.O equador 

é uma fonte de calor, recebe mais radiação do que a que irradia. A variação do ângulo de 

incidência dos raios solares à superfície entre as zonas polares e as zonas equatoriais 

provoca grandes diferenças de temperatura. 

O efeito da rotação da Terra em volta do Sol, a inclinação do eixo da Terra e da sua rotação 

em volta dele criam o sistema global de circulação atmosférica. Segundo VAREJÃO-

SILVA (200), o principal objetivo em estudar a circulação da atmosfera em escala 

planetária consiste em identificar e compreender os mecanismos físicos que possibilitam o 

equilíbrio energético. Os ventos globais podem ser medidos por balões meteorológicos e 

são, na maioria dos casos gerados pelas diferenças de temperatura e, por isso, pelas 

diferenças de pressão e não são muito influenciados pela superfície da Terra. 

 

O movimento dos ventos em escala global em termos simples pode ser entendido pelo 

efeito da Curiolis. Segundo FERREIRA (2002), este efeito, é uma força física aparente em 

que um objeto, que se move no hemisfério Sul, tende a se deslocar para a esquerda. 

 

Este fenômeno é considerado nulo na linha do Equador e cresce na direção dos pólos. O 

efeito de Curiolis é originado pela força centrifuga e a força da gravidade gerada pela 

rotação da Terra. Porém não deve ser levado em conta em pequenas escalas. 

 

 

2.1 Frentes e Massas de ar 
 

2.1.1Massas de ar 

 

Define-se como um grande volume de ar com características similares de temperatura, 

umidade e pressão. Uma massa de ar é determinada pela região de sua origem. 

 

Dependendo da origem, marítima ou terrestre, é que se conhece o seu teor de umidade. 

Esta pode então ser classificada como seca, de origem continental, ou úmida, de origem 

marítima que normalmente contém muitas nuvens dando origem à precipitação. 
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A sua temperatura, portanto é determinada pela sua latitude de origem. A massa de ar Polar 

(P), origina-se em altas latitudes é geralmente muito fria; a massa de ar tropical (T) se 

forma nas baixas latitudes próximas da linha do Equador, sendo, porem mais quente. 

 

2.2 Frentes 

 

FERREIRA (2002), caracteriza as frentes como fronteiras entre duas massas de ar com 

características distintas em termos de densidade, temperatura e pressão, que se estendem 

por vários quilômetros. A linha que limita as duas massas de ar  de características 

diferentes é chamada de linha frontal. 

 

2.2.1 Frente Fria 

 

A frente fria se caracteriza quando uma massa de ar fria avança em direção a uma massa de 

ar quente. São bem definidas e, em geral, de profundidade rasa mais ou menos de 1 a 3 Km 

(figura 3). Apresentam uma largura entre 200 a 300 Km. Enquanto uma frente fria ainda 

está distante, as temperaturas e céu limpo persistem. Porém, quando a frente se aproxima, o 

ar denso e frio força o ar quente a subir rapidamente, causando o aparecimento de nuvens 

cumuliformes (linha pré-frontal), que se desenvolvem na linha frontal.  

 

Figura 3. Encontro de duas massas de ar. 

 

Fonte: VAREJÃO-SILVA (200) 
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Mesmo que a frente fria se encontre a uma distância de 10 a 50 Km de um determinado 

local, é comum o aparecimento de trovoadas, que, podem ser acompanhadas por granizo, 

ventos de rajada e intensa precipitação. 

 

Na Imagem de satélite meteorológico (figura 4), podemos observar uma frente fria com 

bandas de nebulosidade bem definidas. 

Figura 4. Imagem de Satélite Góes 12 – CPETC/INPE 

 

 

As nuvens ao longo da frente fria são tipicamente caracterizadas pelo desenvolvimento 

vertical. Na verdade, a frente fria é um fenômeno meteorológico que contém quase todos 

os tipos de nuvens. 

 

2.2.2 Frente Quente 
 

Uma frente quente se caracteriza quando uma massa de ar quente tenta tomar o lugar de 

uma massa de ar mais frio. A passagem de uma frente quente, normalmente, causa uma 

leve precipitação de chuva, chuvisco ou neve. Após a sua passagem, as temperaturas se 

elevam e o céu começa a ficar mais claro. 

 

A figura ao lado mostra uma frente 
fria já em processo de dissipação 
atuando em grande parte do estado 
de Minas Gerais e uma outra muito 
bem definida, com intensa 
atividade de descargas atmosféricas 
no Sul do Brasil 
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As frentes quentes normalmente são ocasionadas pelo retorno de uma frente fria. São mais 

presentes no Brasil nos meses de inverno, atingido, principalmente, os estados do Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. 

 

2.3 Trovoadas 

 

As chuvas de tempestades causam grandes preocupações em diversos setores da sociedade, 

pois podem ocorrer chuvas fortes com a presença de relâmpagos, ventos fortes, tornados e 

provocar inundações, principalmente em grandes centros urbanos como Belo Horizonte. 

 

A cada ano são gastos valores altos com a compra de novos transformadores e novos 

equipamentos queimados por causa das descargas atmosféricas, sem falar nos problemas 

obtidos nas linhas de distribuição e transmissão de energia e outros equipamentos. A 

previsão deve identificar as regiões onde a trovoada poderá ocorrer com mais facilidade, 

assim como identificar as áreas mais propícias à ocorrência de descargas atmosféricas para 

alertar e prevenir os envolvidos, tornando as medidas mais eficazes para proteção do 

sistema elétrico como um todo. Dessa forma, torna-se imprescindível o conhecimento das 

áreas de maior ocorrência de descargas atmosféricas. 

 

Fenômenos meteorológicos como as frentes frias são os que mais influenciam o clima e o 

tempo do continente Sul Americano. A previsão e o acompanhamento desses fenômenos 

são de fundamental importância para se interpretar as várias características da atmosfera e 

para identificação de áreas que podem sofrer diversas conseqüências causadas por eles. 

 

As trovoadas ocorrem em uma escala espacial relativamente pequena e em um curto 

espaço de tempo, o que torna um desafio para os Meteorologistas. 

 

2.4 Formação das trovoadas 

 

O principal mecanismo para aparecimento das trovoadas é o aquecimento diferenciado da 

superfície terrestre. As trovoadas são causadas pela instabilidade da atmosfera na qual o ar 

quente sobre a superfície sobe. Este processo faz com que o ar aquecido se expanda e 

comece a se condensar, formando assim as trovoadas. 
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Quando a atmosfera está muito instável, o ar passa por resfriamento até seu ponto de 

orvalho dando início à formação das nuvens Cumulus. Os Cumulus continuarão a se 

desenvolver na vertical até virarem Cumulunimbus, podendo chegar a 13 km ou mais de 

altura. 

 

Muitas trovoadas são de vida curta e não causam danos. Porém, uma trovoada crescerá 

mais que a media e se desenvolverá com uma estrutura interna bem diferente. Essas 

tempestades conhecidas como tempestades severas, podem crescer até 20 km. Elas são 

freqüentemente associadas a relâmpagos, pancadas de chuva e rajadas de vento de até 60 

km/h, granizo e, eventualmente, tornados. 

 

A maior parte dos relâmpagos ocorre em associação com nuvens de tempestades, 

conhecidas como nuvens Cumulunimbus ainda assim outros tipos de nuvens como, 

cumulus Congestus, Estratocumulus, Altostratus ou Nimbustratus possam produzir 

também relâmpagos, esporadicamente. 

 

2.5 Formação das nuvens 

 

De uma forma geral, as nuvens se formam a partir da condensação do vapor d’água 

existente na atmosfera, formando gotículas de água. Segundo FERREIRA (2000), o 

processo de formação das nuvens de tempestade na atmosfera depende basicamente de três 

fatores: a umidade do ar, o grau de instabilidade vertical da atmosfera o qual está 

relacionado à variação de temperatura com a altura, e a existência de mecanismos 

dinâmicos denominados forçantes; a umidade está relacionada à quantidade de vapor 

d’água existente no ar. 

 

As nuvens de tempestade se distinguem das demais pelo seu tamanho, pela grande 

extensão vertical e outros fatores. Nuvens de tempestades podem se apresentar de dois 

modos: isoladas (tempestades isoladas) ou em grupos (tempestades organizadas). As 

tempestades organizadas costumam ser mais severas e apresentar chuvas e ventos mais 

intensos e também a ocorrência de granizo. 
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Tempestades são mais comuns em regiões tropicais e temperadas, sobretudo durante o 

verão, embora ocorram em regiões próximas aos pólos e outras estações. As tempestades 

são mais freqüentes durante a tarde (máxima ocorrência entre 16 e 18 horas locais), embora 

ocorram em todas as horas do dia. 

 

2.6 Formação de descargas atmosféricas 

 

Uma descarga atmosférica tem a duração, em média, de meio segundo. Nesse meio 

segundo, vários fenômenos ocorrem, entre eles os físicos e climáticos, para resultar naquilo 

que vemos e ouvimos. 

 

As nuvens se eletrizam a partir de colisões de partículas de gelo acumuladas em seu 

interior. Outra causa que não exclui a primeira, estaria em efeitos resultantes da diferença 

de condutividade elétrica do gelo devido a diferença de temperatura no interior da nuvem. 

Durante as colisões, as partículas de gelo perdem elétrons e transformam-se em íons. Isso 

torna a nuvem eletricamente carregada. As partículas têm tamanho variado e segundo 

medidas feitas por sondas meteorológicas, as menores e mais leves ficam com carga 

positiva e as maiores e mais pesadas com carga negativa. Alguns fatores como os ventos, a 

temperatura e a força da gravidade fazem com que cargas de mesmo sinal se concentrem 

em regiões específicas da nuvem. Geralmente a parte inferior, a base da nuvem, e a parte 

superior ou topo da nuvem, são locais de maior acúmulo de carga, de sinais contrários, 

funcionando assim como armaduras de um capacitor. 

 

Algumas regiões do planeta têm maior tendência a produzir descargas atmosféricas. Minas 

Gerais está na lista dos Estados de maior ocorrências destas descargas atmosféricas e como 

não poderia deixar de ser, Belo Horizonte tem grande peculiaridade em relação a 

ocorrência deste fenômeno. Para representar melhor a distribuição espacial deste fenômeno 

podemos utilizar diversas técnicas. Para este trabalho, utilizaremos mapas aliados às 

ferramentas da Geoestatística e ao Geoprocessamento. 
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3. Contribuições da Cartografia 

 

A Cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, 

baseadas nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, visando a 

elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, bem como sua 

utilização, (ACI – Associação Cartográfica Internacional, 1996) 

O vocábulo “Cartografia”, etmologicamente – descrição de cartas, foi introduzido em 

1839, pelo segundo Visconde de Santarém - Manoel Francisco de Barros e Souza de 

Mesquita de Macedo Leitão (*1791 – 1856). A despeito de seu significado etmologico, a 

sua concepção inicial continha a idéia do traçado de mapas. No primeiro estágio da 

evolução o vocábulo passou a significar a arte do traçado de mapas, para em seguida, 

conter a ciência, a técnica e a arte de representar a superfície terrestre. 

 

O processo cartográfico, partindo da coleta de dados, envolve estudo, análise, composição 

e representação de observações de fatos, fenômenos e dados pertinentes a diversos campos 

científicos associados a superfície terrestre. 

 

O trabalho com mapas ajuda a revelar novas informações que podem causar impacto nas 

decisões e influenciar no resultado final de muitos trabalhos relacionados ao meio 

ambiente. Há uma grande diferença entre ver os dados em uma tabela, um gráfico ou 

mesmo em um texto, e vê-los em forma de mapas. 

 

A ciência cartográfica procura ilustrar padrões de comportamento de determinadas 

variáveis como tendências e relacionamentos entres valores que não são aparentes nas 

linhas e colunas de dados. A localização geográfica é fundamental para execução dos 

serviços em Geoprocessamento. 

 

É também fundamental como instrumento de auxílio à análise de dados, a cartografia 

temática que registra o fenômeno na sua distribuição espacial, sob a forma de cores ou de 

tonalidades muito variadas, complementadas muitas vezes por sinais gráficos 

característicos. 

 



 14

SALICHTCHEV apud MARTINELLI, (1991) diz que a Cartografia é a ciência da 

representação e do estudo da distribuição dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e 

suas transformações ao longo do tempo, por meio de representações cartográficas – 

modelos icônicos – que reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e 

generalizada. 

 

Pode-se considerar que a elaboração de mapas temáticos tem início na escolha da parte da 

realidade a ser pesquisada. Define-se assim o tema. O tema objeto de representação será 

trabalhado a partir de informações adequadas referentes à parte da realidade já definida. 

 

Hoje, como já é de conhecimento de todos, grande parte da aquisição, tratamento e 

representação de informação está automatizada. É possível então acelerar o fluxo de 

informações solicitadas pela demanda, diminuindo sensivelmente o tempo entre as 

observações de campo e a disponibilidade das informações. 

 

A cartografia temática virá subsidiar a elaboração final dos mapas no que diz respeito a 

apresentação e representação da variável “Z”, respondendo, de forma generalizada, ao 

“ONDE?”. 

 

A automação cartográfica, citada anteriormente, evoluiu para os chamados Sistemas de 

Informações Geográficos (SIG’s) que será melhor explorado na próxima seção. 

 

4. Geoprocessamento 

 

Hoje, é indispensável a aplicação e utilização do Geoprocessamento para o melhor 

planejamento urbano e diversas utilizações para os administradores públicos. 

 

Com o advento do computador, não seria diferente para a cartografia, que aliada a 

automação de projetos, captação, organização e desenho de mapas possibilitou o 

desenvolvimento da tecnologia do Geoprocessamento. 

 

Segundo MOURA (2003), o termo Geoprocessamento, do sufixo “processamento” vem de 

processo, que, em Latim processus, significa “andar avante”, surgido do sentido de 



 15

processamento de dados georreferenciados, significa implantar um processo que traga um 

progresso, um andar avante, na grafia ou na representação da Terra. 

 

Segundo ROCHA (2000), o Geoprocessamento com suas ferramentas de processamento de 

dados geográficos e a axiomática da localização têm sido um importante elo de ligação 

entre várias ciências. Porém, qual seria o melhor conceito para o Geoprocessamento? 

Ainda segundo ROCHA (2000 p. 210), não existe consenso na definição deste termo e 

vários conceitos são encontrados na bibliografia especializada. Para ele, geoprocessamento 

é definido como uma: 

 

“tecnologia transdisciplinar, que, através da axiomática da localização e do 

processamento de dados geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, programas, 

processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e 

apresentação de informações associadas a mapas digitais georreferenciados”. 

 

O Geoprocessamento procura mostrar o mundo real em que vivemos sob forma 

computacional, sobre bases cartográficas apropriadas e sistema de referência apurado com 

um conjunto poderoso de ferramentas, entre as quais destacam-se o Sistema de Informação 

Geográfico - SIG e o Computer Aided Design - CAD. 

 

Segundo EASTMAN (1997), “um SIG é um sistema auxiliado por computador para 

aquisição, armazenamento, análise e visualização de Dados Geográficos” porém o mesmo 

torna-se uma simples extensão do pensamento analítico. O SIG não tem respostas inerentes 

e sim apenas aquelas do analista. É apenas mais uma ferramenta para pensar. 

 

Os softwares do tipo SIG trabalham associados a bancos de dados e apresentam como 

características básicas alguns módulos que são elencados a seguir: 

 

- Sistema de aquisição e conversão de dados; 

- Banco de dados espaciais e de atributos; 

- Sistema de gerenciamento de banco de dados; 

- Sistema de análise geográfica; 

- Sistema de processamento de imagens; 

- Sistema de modelagem digital do terreno; 
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- Sistema de análise estatística; 

- Sistema de apresentação cartográfica. 

 

 

Já os sistemas CAD, são sistemas que armazenam dados espaciais. Mesmo que tenham 

sido criados para o auxilio das engenharias e arquiteturas, já são utilizadas com uma vasta 

freqüência no Geoprocessamento. 

 

Diferença fundamental entre CAD e SIG é que o CAD não trabalha associado a um banco 

de dados, ou seja, não tem possibilidade de análise espacial ou funções geográficas. Dessa 

forma os SIG’s são mais úteis para compilação, processamento e análise de dados 

georreferenciados.  

 

5. Metodologia 

 

Para materializar este estudo, estabelecemos um conjunto de etapas que julgamos a melhor 

forma de se concretizar os objetivos propostos: 

 

5.1 Coleta de dados 

 

Para fomentar esta pesquisa, utilizou-se exclusivamente informações sobre descargas 

atmosféricas, provenientes do SLT. São dados pontuais com atributos diversos (longitude, 

latitude, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milésimo e intensidade em kAmp) em 

formato ASCII, do anos de 2000, 2001 e 2002. Os valores horários são informações em 

GMT. 

 

As descargas foram mapeadas pontualmente sobre a área de estudo possibilitando um 

primeiro contato visual com a espacialização das mesmas 

 

5.2 Processamento dos dados. 

 

Através do software Mapinfo Professional criou-se uma grade (grid) com dimensões de 

3x3 Km – 9Km², para uma primeira análise geográfica. O tamanho desta grade foi definida 
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em função da tentativa de se eliminar qualquer tipo de erro médio da detecção da descarga 

atmosférica. Testes anteriores, com uma grade maior e outra menor, foram feitos, porém 

achamos este tamanho de 9Km² mais adequado. Este método de indexação chamado “Grid 

File” permite que algumas pesquisas sejam realizadas com maior facilidade. Segundo 

DAVIS (2001), não é um método adequado para lidar com linhas ou polígonos, mas é 

bastante eficiente para tratamento de dados pontuais. 

 

A dimensão total da grade não se restringiu ao tamanho do município de Belo Horizonte. 

Mesmo sabendo que valores externos poderiam influenciar na interpolação dos dados, os 

mesmo foram mantidos, pois, a distribuição espacial das descargas sofre influências de 

outros fatores externos ao município que não estão sendo tratados neste estudo. 

 

Com a base na “Grid File” criada, foram extraídos os centróides de cada linha e coluna que 

formavam o quadrado. Centróide poder ser definido com o centro de massa ou um ponto p-

dimensional de um aglomerado de variáveis observadas. Partimos para a contagem das 

ocorrências das descargas ocorridas dentro desta área. A partir de cada elemento de grade 

dentro do próprio MAPINFO, foram organizadas listas lineares, contendo os 

identificadores dos objetos e seus novos atributos que estão listados a seguir: 

 

Soma – Total de descargas por quadrícula de 9 km² 

Média – Total de descargas dividido pelos 12 meses. 

Densidade anual e mensal – Total de descargas dividido pela área da quadrícula – 9 km². 

 

A densidade é a medida correta para tratamento de descargas atmosféricas, pois retrata 

melhor a distribuição do fenômeno por km² 

 

Em um segundo momento, um novo arquivo ASCII foi gerado contendo estas novas 

informações com seus novos atributos. Diante desta perspectiva exportamos os mesmos 

para um software com a capacidade de interpolar estes dados de forma que representassem 

espacialmente a distribuição das descargas atmosféricas. 

 

O software escolhido foi o SURFER que é uma ferramenta de mapeamento eletrônico para 

ambiente Windows que permite a utilização da Krigagem. A interpolação é adquirida 
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através do arquivo ASCII produzido anteriormente no MAPINFO. Como estes dados, 

gerou-se um arquivo chamado Grid, onde se define o valor de x, y, z, o retângulo 

envolvente, ou seja, a área limite a ser interpolada e o tipo de interpolador a ser utilizado 

que neste estudo optou-se pela Krigagem ordinária, por representar melhor a distribuição 

espacial das descargas elétricas em Belo Horizonte. A Krigagem foi desenvolvida por 

Daniel G. Krig e trata-se de um processo de estimação por médias móveis, de valores de 

variáveis distribuídas no espaço a partir de valores adjacentes, enquanto considerado como 

interdependente por uma função denominada de semi-variograma.  

 

O objetivo da krigagem é buscar o melhor conjunto de ponderadores, de tal modo que a 

variância do erro seja a mínima possível. Em um segundo momento gerou-se os níveis de 

contornos, melhor dizendo, gerou-se as isolinhas e os mapas finais representando a 

distribuição espacial das descargas elétricas em Belo Horizonte. 

 

6. Resultados 

 

Finalizando esta pesquisa obtivemos além de mapas de isolinhas mostrando a distribuição,  

gráficos de barra para mostrar o total de descargas atmosféricas ocorridas dentro do 

município de Belo Horizonte, mostrando claramente a concentração das descargas nos 

priemiros meses e depois nos últimos, ou seja, como não poderia ser diferente, a ocorrência 

das descargas elétricas acompanham o ano hidrológico. O ano de 2002 teve o maior índice 

de ocorrências. No que tange à distribuição espacial, percebe-se uma maior concentração 

destas descargas atmosféricas nas regiões mais próximas à Serra do Curral, mais 

especificamente na região do Barreiro, Leste e Centro-sul. Este fato está indicado na 

questão de que as frentes frias provenientes do Sul do país entram por aquelas regiões. 

Alguns outros núcleos isolados são encontrados nas outras regiões de Belo Horizonte, 

como na região Norte e Leste, por exemplo. Através de análises de imagens de Satélite 

pode-se observar que estes núcleos estão relacionados com chuvas convectivas, ou seja, 

chuvas de formação local mais propriamente com aquelas de fim de tarde caracterizadas 

como tempestades severas. 

 

O ano de 2000, em relação aos outros anos aqui analisados, apresentou uma menor 

densidade (por Km²) de descargas atmosféricas, sendo a região do Barreiro, a com a maior 
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parte dessas ocorrências. Em média de seis a oito descargas por km². Apenas sete meses 

tiveram registros de raios na região de Belo Horizonte, com uma particularidade para os 

meses de Fevereiro, Março, Abril e principalmente Janeiro que além de ter alta de 

densidade de raios, teve a região próximo a Pampulha a de maior ocorrência. 

Logo na seqüência, o ano de 2001 com uma densidade maior que o ano anterior e 

novamente a região do Barreiro configurando como a mais atingida, porém agora 

acompanhado pela região Norte. Neste ano apenas três meses não tiveram ocorrências de 

descargas e novamente o mês de Janeiro, que além de ser um dos meses com maior 

densidade, teve outro núcleo deslocado da região do Barreiro, desta vez a região Norte. 

 

O ano de 2002 apresentou os resultados mais “curiosos”, pois além de ser o ano com maior 

densidade de descargas atmosféricas, mostrou uma nova configuração espacial. A região 

do Barreiro não deixou de ser uma região muito atingida, porém as regiões com maiores 

índices foram a Norte, Nordeste e Centro-Sul e apenas sete meses registram o fenômeno 

elétrico. 

 

A análise mensal aponta os meses de Janeiro e Dezembro como particularidades. O Janeiro 

de 2002, provavelmente pela ocorrência de um número maior de frentes frias, deixou ao 

longo da Serra do Curral, a maioria das ocorrências das descargas, com um número 

elevado, diga-se de passagem. O mês de Dezembro talvez seja o mês que chama mais 

atenção de todo o período estudado, pois, além de atingir valores altos de densidade, 

também cobriu uma maior área nestas ocorrências. Este fato mostra que o município de 

Belo Horizonte não apresenta um padrão definido na distribuição espacial dos raios e sim 

uma leve tendência para a região do Barreiro e Centro-Sul. 

 

Mapas como estes gerados nesta pesquisa serão de grande utilidade em diversos setores 

como telecomunicação para instalação de antenas, instalação de postos de gasolinas e 

revendedores de gás já que os mesmos necessitam de laudos técnicos dessa natureza e 

logicamente o setor elétrico como a Cemig que necessita constantemente proteger suas 

redes de Distribuição e Transmissão. 
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7. Conclusão 

 

A técnica de interpolação, mais especificamente a Krigagem, permitiu com uma ótima 

resolução, identificar áreas mais críticas para ocorrências de descargas atmosféricas 

podendo assim em um futuro cruzar essas informações com outras como linhas de 

Distribuição e Transmissão aproveitando melhor o sistema de proteção como pára-raios e 

blindagem de transformadores que são constantemente atingidos pelas descargas. 

 

Aliado a Climatologia conhecemos um pouco mais o comportamento das chuvas, claro que 

não profundamente, porque para isso precisaríamos trabalhar com a variável precipitação. 

Entretanto, a distribuição espacial dos raios permite uma melhor visão das entradas das 

frentes frias e a ocorrências das chuvas convectivas. 

Portanto conclui-se que o Geoprocessamento é uma ferramenta que possibilita além de 

implementar ações mais eficazes a interação entre profissionais de diversas áreas em um 

único objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Figuras. 

 

Figura 5. Gráfico com total de descargas anuais em Belo Horizonte – Anos de 2000, 2001 

e 2002. 

 

Figura 6. Descargas atmosféricas mensais em Belo Horizonte -Anos de 2000, 2001 e 2002. 
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Figura 7. Densidade anual de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Anos 2000, 

2001 e 2002. 

 

 

Figura 8. Mapa com total de descargas atmosféricas por 9 km² em Belo Horizonte. – Ano 

2000 
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Figura 9. Mapa com densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte. – Ano 2000. 

 

Figura 10. Mapa com densidade média mensal de desc. atm em Belo Horizonte.-Ano 2000 
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Figura 11. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Jan-2000 

 

Figura 12. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Fev-2000 
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Figura 13. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Mar-2000 

 

Figura 14. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Abr-2000 
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Figura 15. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Out-2000 

 

Figura 16. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Nov-2000 

 

 



 27

Figura 17. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Dez-2000 

 

Figura 18. - Mapa com total de descargas atmosféricas por 9 km² em Belo Horizonte. – 

Ano 2001 
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Figura 19. Mapa com densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte. – Ano 

2001. 

 

Figura 20.Mapa com densidade média mensal de desc. atm em Belo Horizonte –Ano 2001. 

 



 29

Figura 21. - Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Jan-2001. 

 

Figura 22. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Fev-2001. 
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Figura 23. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Mar-2001. 

 

Figura 24. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Abr-2001. 
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Figura 25. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Ago-2001. 

 

Figura 26. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Set-2001. 
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Figura 27. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Out-2001. 

 

Figura 28. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Nov-2001. 
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Figura 29. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Dez-2001. 

 

Figura 30. Mapa com total de descargas atmosféricas por 9 km² em Belo Horizonte. – Ano 

2002. 
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Figura 31. Mapa com densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte. – Ano 

2002. 

 

Figura 32. Mapa com densidade média mensal de desc. atm em Belo Horizonte.-Ano 2002. 
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Figura 33. -Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Jan-2002. 

 

Figura 34. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Fev-2002. 
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Figura 35. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Mar-2002. 

 

Figura 36. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Set-2002. 
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Figura 37. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Out-2002. 

 

Figura 38. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Nov-2002. 

 

Figura 39. Mapa de densidade de descargas atmosféricas em Belo Horizonte – Dez-2002. 
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