ACA-0330 – Introdução à Eletricidade Atmosférica
CAPÍTULO - I

Introdução:
1.

Revisão Histórica

Muito antes de eletricidadeser descobertano século18, era quaseque impossívelsaber que
a atmosferaterrestreera compostapor correnteselétricas, e que os relâmpagossignificavam
eletricidade,e representavamumaformade eletricidade.Entretanto, relâmpagose trovõeseram
fenômenosque atraiama atençãodas pessoaspara tentaremumaexplicaçãomais racional de
tal fenômeno.Civilizaçõesantigasassumiamque tais fenômenoseramcausadospelos “Deuses”.
Segundoa mitologianórdica, os relâmpagose trovõeseramprovocadospelo martelode Thor”,
enquantoque a mitologiagregaassumiaque era Zeus, já os chinesesse referiamaos varios
Deusesque os governavam.
Durantea épocaem que os estudosde filosofia natural se tornarammais populares,vários
destesnovosfilósofostentarambuscarexplicaçõesracionaispara os relâmpagose trovões.
Aristótelespor exemplosugeriuque os trovõese relâmpagoseramcausadospela interaçãodas
exalaçõesúmidase secasdas nuvens,ou seja, comoas nuvenscondensame esfriam,a
exalaçãosecaera forçadae por sua vez atingiamoutrasnuvens,sendoque o trovãosignificavao
impactodestasnuvens,enquantoque o relâmpagoera um vento em chamasproduzidopelo
impactodas nuvensque exalavamar seco. Já nos anosde 1600, Decartessugeriaque o trovão
era causadopela resonânciado ar entre as nuvensquandoumanuvemdesciasobrea outra.
Durantea segundametadedo século18, BenjaminFranklininiciouanálisescientíficasem
descargaselétricaspor primeiravez. Estudosanterioresem eletricidadeatmosférica
concentravam-se na separaçãode cargaspositivase negativas. Duranteeste período, foram
desenvolvidosinstrumentosque podiamarmazenarcargas(primeirasversõesde um capacitor)
atravésda fricçãode dois materiais distintos. Sendoque este primitivocapacitor ficou conhecido
comoJarrasde Leyden,a partir do qual descargaselétricas(faiscas)podiamser produzidase
observadas.
Enquantovários pesquisadoresobservaramsimilaridadesentre as descargaselétricas
produzidasem laboratórioe as observadasem relâmpagos,Franklinfoi o primeiroa desenvolver
um experimentoo qual foi capazde provara naturezaelétricade relâmpagos.Entretantoele não
foi a primeirapessoaa provar a sua hipótese.Ele por sua vez, sugeriu em umacarta que a
eletricidadepoderiaser provenientede nuvenso qual poderiaser provadoa partir de medidas
feitas comum poste metálico. Sendoque, se este poste fosse aterradoe um observador
aproximasseum fio aterradojunto ao poste, entãofaiscassaltariamdo poste para o fio quando
umanuvemeletrificadaestive acimadeles (Figura1).
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Apósas cartas de Franklin serempublicadasem 1751, a corte real francesadecidiutentar
vários experimentos.Sendoque em maiode 1752, o francêsThomasFracoisD’Alibadobteve
sucessocomo experimentode Franklin, ondeas faiscasforamobservadaspor saltar do cabode
ferro duranteumatempestade. O físico sueco,G.W.Richmantrabalhandona Russiadurante
Julhode 1753, provouque as tempestadescontinhamcargaselétricas, e morreuquandouma
descargaelétricao atingiu.
Antesde Franklinterminarseu experimentooriginal, ele pensavaque a melhormaneirapara
provara sua hipóteseera atravésde uma“pipa” voando.Esta “pipa” seria comoo cabode ferro,
já que poderiaalcançaraltas altitudese poderiavoar em qualquerlugar. Duranteumatempestade
no estadoda Pensylvaniaem junhode 1752, Franklinpôs em praticaeste experimento.Duranteo
experimento,faiscassaltavamde umachaveque estavaamarradaa cordaque seguravaa “pipa”
para umafita isolantede algodão envoltaem sua mão. O corpode Franklinfuncionavacomo
“terra” e produziaum caminhocondutorpara as correnteselétricasque eramgeradasa partir de
um forte campoelétricoproduzidopelas tempestades.Posteriormente,Franklinconseguiumedir a
polaridadedas cargasmedidasna “pipa” e concluiuque a maioria das tempestadeseram
carregasnegativamente.Emsetembrode 1752, Franklinconseguiterminara sua idéia original.
Durantea construçãodeste experimento,ele instalouum poste (para-raios) de 3 metrosde altura
acimada sua casae aterrouo sistemaa um poçoartesiano.Ele cortouo fio de aterramentoe fez
umaseparaçãode 15 cm. Nas pontasde cadafico ele instalou“sinos” de metal. Entre os dois
sinosele instalouumabola metálicaisoladaque estavasuspensae livre (Figura2). Dessa
maneira, este pêndulometálicopoderiabalançarlivrementee atingir os sinos umavez que as
nuvenselétricaspassassemsobreo para-raios. Nesteexperimento,ele tambémconseguiuprovar
que as tempestadeseramusualmentenegativas. Basicamenteele comparouas cargasdo fio do
para-raios comumacargapositivaconhecida.
No mesmoano de 1752, o cientistafrancêsLemonnierdetectouumafraca eletricidadena
atmosferaquandonão haviamnuvens,e determinouque a intensidadeelétricade temporazoável
(“fair weather”)variavado dia para a noite. Estesresultadosforamconfirmadosmais tarde em
1775pelo cientistaitalianoBeccaria, o qual determinouque a polaridadedas cargasem tempo
razoávelerampositivase eramnegativasquandoas tempestadesestavamsobreos seus
instrumentos.
Poucosavançoscientíficosforamconseguidosaté o século19, quandoa fotografiae
espectrografiaforamdesenvolvidas.Estastécnicasproduziramferramentaspara a análisede
relâmpagos.
Medidasde correnteem relâmpagosforamfeitas pelo alemãoPockels(1897-1900), sendo
que ele analisouo campomagnéticoinduzidopor correntesde relâmpagopara estimaros valores
de corrente. Imagensfotográficaseramutilizadaspara identificaras descargaselétricasque
atingiamo chão.
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Mais tarde, C.T.RWilsonfoi o primeiroa utilizar medidasdo campoelétricopara estimara
estruturavertical de cargasdas tempestadesque continhamdescargaselétricas. Alémdisso,
Wilsoganhouo premioNobel pela invençãode umacâmarade nuvem,e desenvolveuvários
estudosem relâmpagosque contribuírampara o entendimentodas presentesteorias.
A partir de 1960, um enormeinteresseem relâmpagose um conseqüentedesenvolvimento
científico, deveu-se em parte a proteçãodos veículosespaciais(em1969, o fogueteApolo 12 foi
atingidopor umadescargaelétricaduranteo lançamento,o qual afetoutodos os circuitos
elétricos)e aos circuitoselétricosusadosem computadorese outrosequipamentos,bemcomo
para melhoraras medidase capibilidadesobservacionaisas quais podiamavançar
tecnologicamente.

Figura1. Reproduçãodo primeiroexperimento
realizadopor Franklin em 1752para provar que as
tempestadescontinhameletricidade.

2.

Figura2. Reproduçãodo experimento
original de Franklin para a medidadede
eletricidadee polaridadedas cargas.

Aplicações das medidas de relâmpagos
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O monitoramentodas descargaselétricassobredeterminadasregiõesdo globobemcomo
em específicasregiõesvemauxiliandoinstitutosde pesquisa,companhiasde seguros,
companhiasaéreas,defesacivil, serviçosmeteorológicos,companhiaselétricasentre outras.
Dentreas várias aplicaçõespara medidasde raios, destacam-se os seguintestópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhoraros avisosde ocorrênciade tempestadesseveras(tempestades,
tornados)feitos pelo serviçometeorológicoe defesacivil;
Melhorara segurançados sistemasde aviação;
Localizaçãoe Ocorrênciade relâmpagos:Cia Elétricas, Cia de Seguros,
Identificaçãode sistemasconvectivosna ausênciade outrasmedidas;
Monitorara frequênciade queimadasem florestascausadaspor relâmpagos;
Indicadorde mudançasclimáticas;
Previsãodo Tempo;
Estimativade Precipitação,Física de Precipitação;
Monitoramentoda produçãode Nox;
Etc.

Os serviçosmeteorológicose a defesacivil utilizaminformaçõessobre a localizaçãoe
frequênciade raios para alertar a populaçãosobreo potencial risco de vida ao estar sobre regiões
de intensaatividadeelétrica, e mesmopara coma ocorrênciade enchentes.O serviço
meteorológicodos EstadosUnidos(NWS)realizouestudosestatísticosduranteo períodode
1990-1995e constatouque o númerode fatalidadese acidentescausadospor descargas
elétricaspara este períodofoi de 9 mortes, 135 acidentespessoaise houveumaperdade 6
milhõesde dolaresem propriedadese custosrelacionadosa reconstrução.
Johnson, R. L., D. E. Janota, J. E. Hay, 1982: An Operational Comparison of Lightning
Warning Systems. Journal of Applied Meteorology: Vol. 21, No. 5, pp. 703–707.
Galway, Joseph O., 1992: Early Severe Thunderstorm Forecasting and Research by
the United States weather Bureau. Weather and Forecasting: Vol. 7, No. 4, pp. 564–
587.
López, Raúl E., Ronald L. Holle, 1996: Fluctuations of Lightning Casualties in the United
States: 1959–1990. Journal of Climate: Vol. 9, No. 3, pp. 608–615.
Holle, Ronald L., Shawn P. Bennett, 1997: Lightning Ground Flashes Associated with
Summer 1990 Flash Floods and Streamflow in Tucson, Arizona: An Exploratory Study.
Monthly Weather Review: Vol. 125, No. 7, pp. 1526–1536
López, Raúl E., Ronald L. Holle, 1998: Changes in the Number of Lightning Deaths in
the United States during the Twentieth Century. Journal of Climate: Vol. 11, No. 8, pp.
2070–2077.
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Os sistemasde aviação,apesarde os aviões“não sofrerem”avariassignificativasquando
atingidospor raios, utilizamestas informaçõespara organizaras rotas dos aviõesdesdea
decolagematé a aterrissagem.Basicamente,a presençade relâmpagosem um determinadaárea
ou em umatempestadeindicaa presençade turbulência, correntesascendentese descendentes
altas e umagrandeprobabilidadede granizo. Sendoque a combinaçãodestesfatorespode
danificar as aeronaves,e conseqüentementepor em risco a vida dos passageiros.Portanto,
planejamentosde rotas são feitos em temporeal a fim de minimizaro tempoe o custo do vôo. Os
investimentosfeitos pelas companhiasaéreasnos EstadosUnidoscoma rede de detecçãode
raios e os própriosserviçosmeteorológicosbeneficiaramcadacompanhiaem torno de 24 milhões
de dólarespor ano.
Stern, Andrew D., Raymond H. Brady III, Patrick D. Moore, Gary M. Carter, 1994:
Identification of Aviation Weather Hazards Based on the Integration of Radar and
Lightning Data. Bulletin of the American Meteorological Society: Vol. 75, No. 12, pp.
2269–2280.

As companhiasde seguroutilizaminformaçõessobrea localizaçãoe frequênciados raios
para certificar da ocorrênciade tal fenômenoe assimavaliar as apólicesde seguroque estão
sujeitasa pagamento.Já as companhiaselétricastem dedicadomuitosesforçosna detecçãode
raios, umavez que estes fenômenospodemcausarsérios problemasnas linhasde transmissão
de energiaentre umaregiãoe outra, alémde obter informaçõesmais precisassobrequais
regiõesestãosendaafetadaspor falta de energia. A rêde de detecçãode raios dos EUA(National
LightningDetectionNetwork)foi basicamenteum investimentofeito pela maioriadas companhias
elétricasem meadosde 1980. No Brasil, as companhiaselétricasCEMIG,FURNASe COPEL
possuemsua própria rêde detecçãode raio similar à dos EUA.
Holle, Ronald L., Raúl E. López, Lowell J. Arnold, John Endres, 1996: Insured
Lightning-Caused Property Damage in Three Western States. Journal of Applied
Meteorology: Vol. 35, No. 8, pp. 1344–1351.
Curran, E. Brian, Ronald L. Holle, Raúl E. López, 2000: Lightning Casualties and
Damages in the United States from 1959 to 1994. Journal of Climate: Vol. 13, No. 19,
pp. 3448–3464.

Florestasque possuemestressehídrico, vegetaçãoseca e estãosob condiçõesde vento
são potênciascandidatasa sofreremqueimadas.Muitasdas queimadassão causadospelos
homens,entretantoem algumasregiõesdo globo, comopor exemploa florestaboreal no
Canadá,a ocorrênciade queimadasprovocadopor relâmpagostem sido comum.O serviçode
florestasdo Canadáe dos EstadosUnidospossuemum serviçopara o monitoramentodo
estressehídricoda florestaem conjuntocomas informaçõesda rêde de detecçãode raios de
cada pais. Será que este fenômenoocorrenas florestasbrasileiras?
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Krider, E.P., R.C. Noggle, A.E. Pifer, D.L. Vance, 1980: Lightning Direction-Finding
Systems for Forest Fire Detection. Bulletin of the American Meteorological Society: Vol.
61, No. 9, pp. 980–986.
Rorig, Miriam L., Sue A. Ferguson, 1999: Characteristics of Lightning and Wildland Fire
Ignition in the Pacific Northwest. Journal of Applied Meteorology: Vol. 38, No. 11, pp.
1565–1575.

As mudançasclimáticastem tido especial atençãodevidoao aumentoda temperatura
global e a sua correlaçãocomo crescimentoda concentraçãode CO2. Este fenômenoconhecido
comoefeito estufa, pode ser utilizadopara criar a hipótesede que como aumentoda temperatura
global, um efeito positivona evaporaçãoserá criado, ou seja, um aumentoda nebulosidade
atmosférica.Esta nebulosidadepor sua vez, esta relacionadacoma formaçãode nuvensdentre
as quais umaparte significativaé compostapor tempestades.A partir desta hipótese,Price
(2000)utilizoumodelosde circulaçãogeral (GCMs)e analisouas mudançasclimáticas
provocadaspor este efeito atravésdo transportedo vapord’aguana troposferae a frequênciade
raios.
Price, Colin, David Rind, 1994: The Impact of a 2 × CO2 Climate on Lightning-Caused
Fires. Journal of Climate: Vol. 7, No. 10, pp. 1484–1494.
Price, C., 2000: Evidence for a link between global lightning activity and upper
tropospheric water vapour, Nature, 406 (6793), Jull 20, 290-293.

Os modelosnuméricosde previsãode tempoavançaramnos últimostemposa partir do
uso de melhorescomputadorese mais importantepor causado aumentodas técnicasde
assimilaçãode dados. Muitasdestastécnicasestãorelacionadascomas parametrizaçõesde
convecçãode nuvens.Estas parametrizaçõesem geral assumemcertas característicasdas
nuvensobservadas,tais comoa distribuiçãode tamanhode gotas, tipo de hidrometeorose a
respectivaliberaçãode calor latente. Entretantonemtodas estas medidasestãodisponíveisem
temporeal e medidasindiretassão utilizadas.Estas medidasindiretassão relacionadascomos
parâmetrosfísicosdo modeloa fim de capturara física da precipitação.Comoexemploda
utilizaçãode dadosde raios em assimilaçõesde modelosnuméricosde meso-escala, Alexander
et al. (1998)e Changet al. (2001)assimilaramdadosde relâmpagosmedidossobreos Estados
Unidose construíramrelaçõesque aumentama liberaçãode calor latentena presençade
relâmpagos.
Alexander, G.D, J.A. Weinman, V.M. Karyampudi, W.S. Olson, and A.C.L. Lee, 1999:
The impact of the assimilation of rain rates from satellites and lightning on forecasts of
the 1993 Superstorm, Mon. Wea. Rev., 127, 1433-1457
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Chang, DE, J. Weinman, C.A. Morales, and W. Olson, 2001: Effect of combined
spaceborne microwave and continuos lightning measurements on forecasts of the 1998
Ground-Hog day storm, Mon. Wea. Rev., 129, 8, 1809-1833.

Os métodosde estimativade precipitaçãovia sensoriamentoremotovemutilizandoas
medidasde raios para a identificaçãode certaspropriedadesobservadasem tempestades.
Dentreestas propriedadescaracterizam-se a presençade cristais de gelo, granizo, correntes
ascendentesmoderase altas, identificaçãoda regiãoconvectiva,e evoluçãotemporalda
tempestade. Por outro lado, medidasdo campoelétricoe magnético,estudoscomradares
meteorológicos,medidascomaviõesde física de nuvense medidasradiométricaspor satélites
combinadascoma detecçãode raios vemauxiliandono entendimentoda formaçãodas
tempestades,na criaçãode cargaspositivase negativase nos diferentesprocessosde formação
de precipitaçãoe eletricidade.
Changnon, Jr., Stanley A., 1989: Relations of Thunderstorms and Cloud-to-Ground
Lightning Frequencies. Journal of Climate: Vol. 2, No. 8, pp. 897–921.
Williams, E. R., S. A. Rutledge, S. G. Geotis, N. Renno, E. Rasmussen, T. Rickenbach,
1992: A Radar and Electrical Study of Tropical “Hot Towers”. Journal of the
Atmospheric Sciences: Vol. 49, No. 15, pp. 1386–1396.
Changnon, Stanley A., 1992: Temporal and Spatial Relations between Hail and
Lightning. Journal of Applied Meteorology: Vol. 31, No. 6, pp. 587–604.
Zipser, Edward J., Kurt R. Lutz, 1994: The Vertical Profile of Radar Reflectivity of
Convective Cells: A Strong Indicator of Storm Intensity and Lightning Probability?.
Monthly Weather Review: Vol. 122, No. 8, pp. 1751–1759.
Williams, Earle R., 1994: Global Circuit Response to Seasonal Variations in Global
Surface Air Temperature. Monthly Weather Review: Vol. 122, No. 8, pp. 1917–1929.
Zipser, Edward J., 1994: Deep Cumulonimbus Cloud Systems in the Tropics with and
without Lightning. Monthly Weather Review: Vol. 122, No. 8, pp. 1837–1851.
Mohr, Karen I., Richard Toracinta, Edward J. Zipser, Richard E. Orville, 1996: A
Comparison of WSR-88D Reflectivities, SSM/I Brightness Temperatures, and Lightning
for Mesoseale Convective Systems in Texas. Part II. SSM/I Brightness Temperatures
and Lightning. Journal of Applied Meteorology: Vol. 35, No. 6, pp. 919–931.
Huffines, Gary R., Richard E. Orville, 1999: Lightning Ground Flash Density and
Thunderstorm Duration in the Continental United States: 1989–96. Journal of Applied
Meteorology: Vol. 38, No. 7, pp. 1013–1019.
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Boccippio, Dennis J., Steven J. Goodman, Stan Heckman, 2000: Regional Differences
in Tropical Lightning Distributions. Journal of Applied Meteorology: Vol. 39, No. 12, pp.
2231–2248.
Grecu, Mircea, Emmanouil N. Anagnostou, Robert F. Adler, 2000: Assessment of the
Use of Lightning Information in Satellite Infrared Rainfall Estimation. Journal of
Hydrometeorology: Vol. 1, No. 3, pp. 211–221.

Finalmente,as moléculasde NOxrepresentamumapeçaimportantenos processosfotoquímicosda baixa atmosferae troposfera, pois agemcomocontroladoresdas concentraçõesde
ozônioe dos radicais OH, alémde controlara acidêsda água e da chuva. Acredita-se que os
raios são umadas fontes produtorasde NOx. Estudosem químicada atmosferavemtentando
calcular o tempode fixaçãodos raios na produçãode NOx. A teoria de produçãode NOxpor
raios baseia-se que durantea descargaelétrica, a radiaçãoemitidaque é visível, mudanças
químicasocorremno ar. Estasmudançasestão relacionadascoma ionizaçãodo ar e a
dissociaçãodas moléculasde N2 e O2, bemcomoCN e H, CO2 e H2.
Chameides, W.L., D.H. Stedman, R.R. Dickerson, D.W. Rusch, R.J. Cicerone, 1977:
NOx Production in Lightning. Journal of the Atmospheric Sciences: Vol. 34, No. 1, pp.
143–149.
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3.

Tipos de Relâmpagos

Os raios mais comunsobservadosna atmosferasão : a) Nuvem-Terra (CG-Cloud-toGround); b) EmNuvem(IC-Intra-Cloud); e c) Entre Nuvens(CC-Inter-Clouds).
Os raios tipo CGsão os mais perigosose devastosos.Entretantonão são tão numerosos
comoos IC e CC, massão os que mais temosconhecimento.A maioriadestasdescargas
elétricasoriginam-se próximoa parte central baixada nuvemcarregadanegativamentee que
conseqüentementeproduzumadescarganegativasobrea terra. Umapequenafraçãodas
descargaselétricasobservadassobrea terra são positivas. Estas descargaspositivassão
comumenteobservadasduranteos estágiosde dissipaçãodas tempestadese em tempestades
duranteo inverno.

Figura3. Descargaselétricasdo tipo CG.
Os raios tipo IC são as descargaselétricasmais comuns.Este tipo de raio ocorreentre
centroscarregadosopostamente(um negativoe outro positivo)dentrode umanuvem.
Usualmenteestes processosocorremdentroda nuveme vistos de fora da nuvemparecemuma
luz difusaque fica piscando.Alémdisso, estas descargaspodemexistir na periferia da nuveme
um canal visível, parecidocomumadescargaCG, podeser visível a vários kilometrosde
distância.

Figura4. Descargaelétricado tipo IC.
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A razãoentre raios tipo IC e CG podevariar significativamenteentre tempestades(1:1 a
100:1). Tempestadesque possuemdesenvolvimentovertical acentuadopodemdesenvolver
exclusivamenteraios tipo IC. Algumaspesquisassugeremque existe umadependênciadas
descargaselétricasem funçãoda latitude, ondeos raios tipo CG são mais frequentesem
altas latitudes.Já outros estudossugeremque a altura das tempestadesé mais importante
que as variaçõesem latitude. Recentesestudoscomprovaramas teorias que as descargas
elétricasse concentrammais sobreos continentesdo que sobre os oceanos.

Figura5: Distribuiçãoespacial da frequênciade raios medidapelo LightningImagingSensor
duranteDezembro-1997à Fevereiro-1998(http://thunder.msfc.nasa.gov).

Infelizmentedetalhessobreporqueas descargaselétricasocorremdentroda nuvemou
se propagampara a terra aindanão são bementendidas.Talvez, os raios se propagamem
direçãoa terra quandoo gradientedo campoelétricona parte mais baixada nuvemé
suficientementeforte na direçãosobrea terra. Dependendoda altura da nuvemacimado
chão e variaçõesna magnitudedo campoelétricoentre a nuveme a terra, a descargapode
ficar na nuvemou fazer um direto contatocoma terra. Se o campoelétricoé alto na região
mais baixada nuvemumadescargapara baixo podeocorrer a partir da nuvempara a terra.
Os raios tipo CCocorrementre centroscarregadosentre 2 nuvensdiferentes,sendoque
a descargaelétricaproduza ponte entre o ar livre entre as duas nuvens.
Alémdos raios tipo CG, IC e CC, vários outrostipos de relâmpagossão observadosna
natureza.Entre eles estão: Raio Bola, Raio Calor, Raio Gota, Raio Folha, Raio Silêncio, Raio
Preto, Raio Fita, Raio Colorido, Raio Tubular, Raio Circular, Raio Nuvem-Ar, Raio
Estratoférico, Sprites Vermelhos,JatosAzuis, e Elvels.
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Pergunta:
Qual seria a razãode as descargaselétricasseremmais frequentessobre o continentedo que
sobreo oceano?
Verifiqueo site http://thunder.msfc.nasa.gov sobrea distribuiçãoespacial e temporalde raios
sobreo globoa partir de medidascomo Optical LightningSensor(OLS), Optical Transient
Detector(OTD)e o LightningImagingSensor(LIS). Mais detalhessobreeste problemasão
discutidosem:
- Boccippio, Dennis J., Steven J. Goodman, Stan Heckman, 2000: Regional Differences
in Tropical Lightning Distributions. Journal of Applied Meteorology: Vol. 39, No. 12, pp.
2231–2248;
- E. Williams, K. Rothkin, D. Stevenson, and D. Boccippio, 2002: Global Lightning
Variations Caused by Changes in Thunderstorm Flash Rate and by Changes in the
Number of Thunderstorms.,Journal of Applied Meteorology, Vol. 39, No. 12, pp. 2223–
2230;
- Petersen WA, Rutledge SA, 1998: On the relationship between cloud-to-ground
lightning and convective rainfall, J. GEOPHYS. RES. ATMOS.,103 (D12): 14025-14040,
JUN 27, 1998

3.1

Descrição dos processos de descargas elétricas:

Como início da propagaçãoda descargaelétricano ar sobreumaa regiãocomum forte
campoelétrico, um raio começaa se propagarem direçãoa terra. Este raio se moveem passos
discretosde ~50 metrose é conhecidocomoraio lider (:steppedleader”). (Figura6) Como
crescimentodeste raio, ele cria um caminhoionizadoque depositacargasao longodo canal, e
comoo raio lider está próximoda terra, umagrandediferençade potencial é criadaentre o fim da
raio líder e a terra. Tipicamente,um raio é formadoa partir da terra o qual interceptao raio lider
antes de alcançara terra. Umavez que o caminhosdos raios está conectado,umadescargade
retornoviaja para cimaatravésdo caminhojá ionizadoa umavelocidadepróximada velocidade
da luz. Esta descargade retornolibera umagrandequantidadede energia, o que provocauma
ionizaçãono ar, ou seja, umaluz brilhanteou relâmpago,e duranteesta troca de energiauma
ondade somé provocada,ou seja, o trovão. Ocasionalmentequandoumatempestadese forma
sobreum objeto alto aterradosobrea terra, tais comoantenasde radio, um raio lider se propaga
para cimaem direçãoa nuvem.Estesraios tipo “terra-nuvem”geralmentetransferemcarga
positivapara a terra e são caracterizadospelo efeito de pontas.
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Figura6. Descriçãode umadescargaelétricado tipo CG.

Os raios tipo IC e CCtem o mesmoprincipiode início e desenvolvimentoque os raios tipo
CG possuem,masas descargasocorrementre regiõesde cargasopostas.Estesraios
entretantonão possuemo efeito condutordo ar sobrea terra, os raio IC não produzem
descargasde retorno, massão caracterizadospor se propagaremmais devagare na forma
de “molasou espirais” e apresentammudanças“K”. Obstantedeste efeito, estes raios
produzemconsiderávelquantidadede energia, e ambosos relâmpagose “trovões”são
tambémproduzidos.

Figura7. Desenhoesquemáticoda distribuiçãovertical das cargasem tempestades,bem
comoo processode descargaselétricastipo CG, IC e CC.
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