


Mitologias:
Deuses

Nordica – Vicking
Thor

Romana:
Jupiter

Grega: 
ZEUS

Japonesa:
FujinRaiji e Tawaraya



FilFil óósofossofos
~ 320 BC a 1600 DC

Aristoteles (384Aristoteles (384--322 BC)322 BC)
FilFil óósofo Gregosofo Grego

René Descartes (1596 –1650)
FilFil óósofo Francsofo Francêsês



AristotelesAristoteles sugeriusugeriu que os trovões e relâmpagos eram que os trovões e relâmpagos eram 
causados pelacausados pela interaintera ççãoão das exaladas exala ççõesões úúmidasmidas e secas das e secas das 
nuvens, ou seja, como as nuvens condensam e esfriam , a nuvens, ou seja, como as nuvens condensam e esfriam , a 
exalaexala çção seca era forão seca era for ççada e por sua vez atingiam outras ada e por sua vez atingiam outras 
nuvensnuvens ..

NesteNeste processoprocesso , , o trovão o trovão era causado peloera causado pelo impacto dimpacto d asas
nuvens, enquanto que o relâmpago era um vento em nuvens, enquanto que o relâmpago era um vento em 
chamas produzido pelo impacto das nuvens que exalav am chamas produzido pelo impacto das nuvens que exalav am 
ar seco.ar seco.

DescartesDescartes sugerisugeri uu que o trovão era causado pela que o trovão era causado pela 
resonância do ar entre as nuvens quando uma nuvem resonância do ar entre as nuvens quando uma nuvem 
descia sobre a outra.descia sobre a outra.



Antes do século 18, era quase que impossível saber que a atmosfera 

terrestre era composta por correntes elétricas, e que os 

relâmpagos significavam eletricidade, e representavam uma 

forma de eletricidade.

Século 18: Benjamin Franklin



Durante a segunda metade do século 18, Benjamin Franklin, foi
o primeiro a iniciar análises científicas em descargas elétricas.

Estudos anteriores concentravam-se na separação de cargas 
positivas e negativas. 

Durante este período, foram desenvolvidos instrumentos que 
podiam armazenar cargas (primeiras versões de um capacitor) 
através da fricção de dois materiais distintos. 

Sendo que este capacitor primitivo ficou conhecido como Jarras 
de Leyden, a partir do qual descargas elétricas (faíscas) podiam 
ser produzidas e observadas.



Enquanto vEnquanto v áários pesquisadores observaram rios pesquisadores observaram 
similaridades entre as descargas elsimilaridades entre as descargas el éétricas tricas 
produzidas em laboratproduzidas em laborat óório e as observadas rio e as observadas 
em relâmpagos, Franklin foi o primeiro a em relâmpagos, Franklin foi o primeiro a 
idealizar um experimento o qual  seria idealizar um experimento o qual  seria ((foifoi ))
capaz de provar a natureza elcapaz de provar a natureza el éétrica de trica de 
relâmpagos. relâmpagos. 



Figura 1. Reprodução 
do primeiro 
experimento 
idealizado por Franklin 
em 1752 o qual
provou que as 
tempestades 
continham 
eletricidade.



Mais tarde durante uma tempestade no estado da
Pensylvania, em junho de 1752, Franklin realizou o famoso
experimento da “pipa”

Neste experimento, faíscas saltavam de uma chave que 
estava amarrada a corda que segurava a “pipa” a uma fita 
isolante de algodão  envolta em sua mão. 

O corpo de Franklin funcionava como “terra” e produzia 
um caminho condutor para as correntes elétricas que eram 
geradas a partir de um forte campo elétrico produzido pelas 
tempestades.

Franklin consegiu medir a polaridade das cargas medidas 
na “pipa” e concluiu que a maioria das tempestades eram 
carregas negativamente. 



Em setembro de 1752:

Franklin consegui terminar a sua idéia original. 

Ele instalou um poste (para-raios) de 3 metros de altura 
em cima da sua casa e aterrou o sistema a um poço artesiano.

Ele cortou o fio de aterramento e fez uma separação de 
15 cm. Nas pontas de cada fio ele instalou “sinos” de metal.

Entre os dois sinos ele instalou uma bola metálica isolada 
que estava suspensa livremente.

Portanto o pêndulo metálico poderia balançar livremente e 
atingir os sinos uma vez que as nuvens elétricas passassem 
sobre o para-raios.



Neste experimento, ele
também conseguiu provar 
que as tempestades eram 
usualmente negativas. 
Basicamente ele comparou 
as cargas do fio do para-
raios com uma carga 
positiva conhecida.



Século 19: Fotografia e 
Espectrografia

Medidas de corrente em relâmpagos foram feitas pelo 
alemão Pockels (1897-1900), sendo que ele analisou o campo 
magnético induzido por correntes de relâmpago para estimar os 
valores de corrente e as imagens fotográficas eram utilizadas 
para identificar as descargas elétricas que atingiam o chão. 



Charles.T.R Wilson (1969-1959) foi o primeiro a utilizar 
medidas do campo elétrico para estimar a estrutura vertical de 
cargas das tempestades que continham descargas elétricas. 

Wilson ficou conhecido pela invenção de uma câmara de 
nuvem, pelo qual ganhou um premio Nobel, além do
desenvolvimento de vários estudos relacionados a relâmpagos 
que contribuiram para o entendimento das presentes teorias.

Século 20: Campo Elétrico



A partir de 1960, houve um enorme interesse em 
relâmpagos o que levou a um consequente desenvolvimento 
científico.

Este fenomeno se deveu em parte a proteção dos veículos 
espaciais* e aos circuitos elétricos usados em computadores e 
outros equipamentos, bem como para melhorar as medidas e
capibilidades observacionais as quais podiam avançar 
tecnologicamente.

** E** Em 1969, o foguete Apolo 12 foi atingido por uma des carga m 1969, o foguete Apolo 12 foi atingido por uma des carga 
eleléétrica durante o lantrica durante o lan ççamento, o qual afetou todos osamento, o qual afetou todos os seusseus
circuitos elcircuitos el éétricos.tricos.



Até o presente momento existem duas 
correntes que tentam explicar a distribuição de 
cargas em tempestades: PrecipitaPrecipitaççãoão versus 
ConvecConvecççãoão. 

Ambas hipóteses baseiam-se em um 
modelo simples de dipolo, aonde existem 
regiões distintas de carga positiva e negativa 
em uma nuvem. 

Como se Como se desenvolvemdesenvolvem as as 
TempestadesTempestades ??



PrecipitaPrecipita ççãoão: 

Esta hipóotese foi proposta pelos físicos alemães Julius
Elster e Hans F. Geitel em 1885 quando estavam regando o 
jardim. 

Basicamente as regadeiras (“sprinklers”) rotatorias
criavam gotas de água de diferentes tamanhos, sendo que as 
gotas grandes caiam mais rapido, enquanto que as goticulas
menores ficavam suspensas no o ar e eram carregadas pelo 
vento. 

Dessa maneira esta hipótese assume que as gotas de 
chuva, granizo e granizo pequeno (graupel) (~ mm e cm) 
precipitam devido a gravidade e consequentemente passam 
sobre o ar que tem gotículas de água e cristais de gelo que estão 
suspensos.



Durante este processo colisões ocorrem entre partículas 
grandes precipitantes e pequenas partículas de água e cristais 
de gelo, e isto estabelece uma conjetura de transferência de 
cargas negativas para as partículas precipitantes, “da mesma 
maneira que as cargas são transferidas para o sapato quando 
do contato com o carpete/tapete”, e por conservação de 
cargas, cargas positivas serão transferidas para as gotículas 
de água e cristrais de gelo suspensos no ar. 



Dessa maneira, se as partículas que precipitam 
tornam-se carregadas negativamente, a parte de baixo da 
nuvem acumulará cargas negativas e a parte superior ficará
carregada positivamente. 

Esta configuração é conhecida como “dipolo positivo”, 
ou seja, a parte superior da nuvem é carregada 
positivamente e a base negativamente



DipoloDipolo

Modelo de Modelo de pprecipitarecipitaççãoão (esquerda) sugere que a gravidade induz o 
movimento descendente das gotas de chuva mais pesada(granizo, e 
partículas de gelo como graupel). Dessa forma, estas partículas colidem 
com as partículas menores de água e de gelo que estão suspensas, 
formando assim a transferência de cargas positivas para as partículas 
menores e negativas para as mais pesadas. 



ConvecConvec çção:ão:

Foi formulada por Gaston Grenet da Universidade de 
Paris em 1947 e por Bernard Vonnegut da Universidade de 
Nova York em Albany em 1953.

Nesta teoria, podemos fazer uma analogia com o 
gerador Van de Graff, onde cargas positivas ou negativas se 
distribuem sobre a esteira de borracha, a qual transporta as 
cargas, ou íons, sob um terminal de alta voltagem. 

O modelo de convecção assume que as cargas 
elétricas na nuvem são produzidas inicialmente por duas 
fontes externas. 



- A primeira fonte são os raios cósmicos, os quais forçam 
sobre as moléculas de ar acima da nuvem uma ionização (ou 
seja, separam as cargas positivas e negativas).

- A segunda fonte é o forte campo elétrico sobre objetos 
ponte-agudos que estão sobre a superfície terrestre, o quais 
produzem as “descargas de corona” de íons positivos.

Estes íons positivos são carregados para cima devido 
ao ar mais quente, ou seja, convecção, dessa maneira ele age 
como a esteira do gerador de Van de Graff. 



Uma vez que estes íons positivos alcançam as partes mais 
altas da nuvem, estes íons positivos são atraídos pelos íons 
negativos formados pelos raios cósmicos acima da nuvem. 

Dessa maneira, os íons negativos entram na nuvem e se 
agregam sobre as gotas de chuva e os cristais de gelo,  formando
assim uma camada carregada negativamente. 

Assume-se então, que as correntes descendentes na 
periferia da nuvem levam estas partículas carregadas
negativamente na camada para a parte mais baixo da nuvem. 

Esta configuração representa um dipolo positivo.
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O Modelo de ConvecO Modelo de Convecççãoão (direitadireita ) propõe que as correntes ascendentes 
de ar quente carregadas positivamente (liberadas pela superfície da terra)
transportam estas cargas até o topo da nuvem. As cargas positivas, 
produzidas por raios cósmicos acima da nuvem, são atraídas para a base
da nuvem pelas cargas negativas sobre ela. Assim as cargas negativas 
que estão dispostas sobre a partículas da nuvem formam uma camada 
de cargas negativas. As correntes descendentes por sua vez, transportam
para baixo estas cargas.



TRIPOLOTRIPOLO

Modelo atual de tempestades. Em um tempestade em estagio de amadurecimento 
(esquerdaesquerda), a região principal de cargas negativas está a uma altura de 6uma altura de 6kilometroskilometros e e 
temperaturas ~ temperaturas ~ --15 C15 C. Sua espessura é de algumas centenas de metros. A 
parte superior carregada positivamente geralmente excede a tropopausa, ~ 13 km. Sob 
o topo desta nuvem, existe uma camada fina de cargas negativas, que pode ter origem 
dos raios cósmicos, os quais ionizão as moléculas de ar. Na parte inferior da nuvem, 
existe uma segunda região de cargas negativas, menor que a primeira. No estágio de 
amadurecimento das tempestades, a corrente ascendente domina, mas no estágio de 
dissipação (direitadireita ) a parte mais baixa da nuvem carregada positivamente precipita para 
fora as cargas positivas nas correntes descendentes fortes. 







Quando os raios ocorrem?Quando os raios ocorrem?

Durante este processo de carregamento, o EN dentro 
da nuvem começa a aumentar, e quando for bem
superior ao EA de bom tempo (ar sem nuvens -100 
V/m), é possível romper a rigidez dielétrica do ar.

Quando isso ocorrer, os raios se iniciam.
EN ~ 300 kV/m

Resitência do ar ~ 3 G ΩΩΩΩ/m em 1cm de camada



Com o inCom o in íício da propagacio da propaga çção da descarga elão da descarga el éétrica no ar trica no ar emem uma região com um uma região com um 
forte campo elforte campo el éétrico, um raio cometrico, um raio come çça a se propagar em direa a se propagar em dire çção a terra. Este raio ão a terra. Este raio 
se move em passos discretos de ~50 metros e se move em passos discretos de ~50 metros e éé conhecido como raioconhecido como raio liderlider
((““ stepped leaderstepped leader ”” ).  Com o crescimento deste raio, ele cria um camin ho ionizado ).  Com o crescimento deste raio, ele cria um camin ho ionizado 
que deposita cargas ao longo do canal, e como o rai oque deposita cargas ao longo do canal, e como o rai o liderlider estest áá prpr óóximo da ximo da 
terra, uma grande diferenterra, uma grande diferen çça de potencial a de potencial éé criada entre o fim da raio lcriada entre o fim da raio l ííder e a der e a 
terra. terra. Tipicamente, um raio Tipicamente, um raio éé formado a partir da terra o qual intercepta o raioformado a partir da terra o qual intercepta o raio
liderlider antes de alcanantes de alcan ççar a terraar a terra . Uma vez que o caminhos dos raios est. Uma vez que o caminhos dos raios est áá
conectado, uma descarga de retorno viaja para cima atravconectado, uma descarga de retorno viaja para cima atrav éés do caminho js do caminho j áá
ionizado a uma velocidade prionizado a uma velocidade pr óóxima da velocidade da luz. Esta descarga de xima da velocidade da luz. Esta descarga de 
retorno libera uma grande quantidade de energia, o que provoca uretorno libera uma grande quantidade de energia, o que provoca u ma ionizama ioniza çção ão 
no ar, ou seja, no ar, ou seja, uma luz brilhante ou relâmpagouma luz brilhante ou relâmpago , e durante esta troca de energia , e durante esta troca de energia 
uma onda de som uma onda de som éé provocada, ou seja, o provocada, ou seja, o trovãotrovão .. OcOcaasionalmentesionalmente quando uma quando uma 
tempestade se forma sobre um objeto alto aterrado s obre a terra,tempestade se forma sobre um objeto alto aterrado s obre a terra, tais como tais como 
antenas de radio, um raioantenas de radio, um raio liderlider se propagase propaga para cima em direpara cima em dire çção a nuvem. ão a nuvem. 

Como Como umauma descargadescarga atmosfatmosf ééricarica do do 
tipotipo NuvemNuvem --Terra se Terra se propagapropaga ??

O O raioraio sobesobe dada Terra Terra parapara a a NuvemNuvem
ouou

eleele descedesce dada NuvemNuvem parapara a Terra.a Terra.



Tipos de RelâmpagosTipos de Relâmpagos

Os raios mais comuns observados na atmosfera são : 
a) Nuvem-Terra (CG-Cloud-to-Ground); 
b) Em Nuvem (IC-Intra-Cloud);
c) Entre Nuvens (CC-Inter-Clouds). 

Os raios tipo CG são os mais perigosos e devastosos. 
Entretanto não são tão numerosos como os IC e CC, mas são 
os que mais temos conhecimento. A maioria destas descargas 
elétricas originam-se próximo a parte baixa central da nuvem 
carregada negativamente e que consequentemente produz uma 
descarga negativa sobre a terra. Uma pequena fração das 
descargas elétricas observadas sobre a terra são positivas. 
Estas descargas positivas são comumente observadas durantes 
os estágios de dissipação das tempestades e em tempestades 
durante o inverno.





Os raios tipo IC são as descargas elétricas mais comuns. Este 
tipo de raio ocorre entre centros carregados opostamente (um 
negativo e outro positivo) dentro de uma nuvem. Usualmente 
estes processos ocorrem dentro da nuvem e vistos de fora da 
nuvem parecem uma luz difusa que fica piscando. Além disso, 
estas descargas podem existir na periferia da nuvem e um canal
visivel, parecido com uma descarga CG, pode ser visível a 
vários kilometros de distância.



Infelizmente detalhes sobre porque as descargas Infelizmente detalhes sobre porque as descargas 
eleléétricas ocorrem dentro da nuvem ou se propagam tricas ocorrem dentro da nuvem ou se propagam 
para a terra ainda não são bem entendidas. para a terra ainda não são bem entendidas. 

Talvez, os raios se propagam em direTalvez, os raios se propagam em direçção a terra ão a terra 
quando o gradiente do campo elquando o gradiente do campo eléétrico na parte mais trico na parte mais 
baixa da nuvem baixa da nuvem éé suficientemente forte na diresuficientemente forte na direçção ão 
sobre a terra. sobre a terra. 

Dependendo da altura da nuvem acima do chão Dependendo da altura da nuvem acima do chão 
e variae variaçções na magnitude do campo elões na magnitude do campo eléétrico entre a trico entre a 
nuvem e a terra, a descarga pode ficar na nuvem ou nuvem e a terra, a descarga pode ficar na nuvem ou 
fazer um direto contato com a terra. fazer um direto contato com a terra. 

Se o campo elSe o campo eléétrico trico éé alto na região mais baixa alto na região mais baixa 
da nuvem uma descarga para baixo pode ocorrer a da nuvem uma descarga para baixo pode ocorrer a 
partir da nuvem para a terra.partir da nuvem para a terra.



Raio Bola



RED STRITESRED STRITES



SITEMAS DE MEDISITEMAS DE MEDIÇÇÕES DE ÕES DE 
DESCARGAS ATMOSFDESCARGAS ATMOSF ÉÉRICAS SOBRE RICAS SOBRE 

O GLOBOO GLOBO



Optical Lightning Sensor Optical Lightning Sensor -- DMSPDMSP

http://thunder.msfc.nasa.gov/data/



Optical Transient Detector (OTD) a Optical Transient Detector (OTD) a bordobordo do do 
MicroLabMicroLab --11

NASA/MSFC : http://http://thunder.msfc.nasa.govthunder.msfc.nasa.gov



Lightning Imaging System (LIS) – a bordo do TRMM

NASA/MSFC : http://http://thunder.msfc.nasa.govthunder.msfc.nasa.gov



SistemaSistema Global de VLF Global de VLF –– ZEUSZEUS

http://www.zeus.iag.usp.br





http://webflash.ess.washington.edu/

WWLLN - World Wide Lightning Location Network 



SistemasSistemasBrasileirosBrasileiros



CEMIG, FURNAS, SIMEPAR E INPE, INMET e SIPAM





http://satelite.cptec.inpe.br ���� Descargas Eletricas



SIMEPAR SIMEPAR –– RINDATRINDAT
http://http:// www.simepar.brwww.simepar.br



http://www.siddem.org.brhttp://www.siddem.org.br ouou
http://ciram.epagri.rcthttp://ciram.epagri.rct --sc.br/ciram/projetos/siddem/paginas_geral/index.jspsc.br/ciram/projetos/siddem/paginas_geral/index.jsp



www.storm-t.iag.usp.br e www.bandeirante.iag.usp.br
www.zeus.iag.usp.br



AplicaAplica ççõesões
•• ServiServi çço Meteorolo Meteorol óógico e Defesa Civilgico e Defesa Civil

•• AviaAvia ççãoão

•• Companhias ElCompanhias El éétricas, de Segurotricas, de Seguro

•• QueimadasQueimadas



QueimadasQueimadas
httphttp ://www.://www.fsfs..fedfed.us/.us/landland//wfaswfas//welcomewelcome..htmhtm



Previsão do Tempo/Modelos NumPrevisão do Tempo/Modelos Numééricosricos









Estimativa de PrecipitaEstimativa de Precipitaççãoão



••MudanMudan çças Climas Clim ááticasticas
⇒ Efeito Estufa 

Evaporação/Nebulosidade ⇒ Tempestades

••NOxNOx ⇒ Ionização 

⇒ Dissociação de N2 e O2
Controlador da concentração de O3



http://http://thunder.msfc.nasa.govthunder.msfc.nasa.gov

Lista de Exercicio I : Prazo de Entrega: 24/03/2008
Pergunta: 

Qual seria a razão de as descargas elétricas serem mais 
freqüentes sobre o continente do que sobre o oceano e porque

existem mais descargas atmosféricas nos trópicos?


