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Resumo: O principal objetivo deste projeto é estudar 
as principais características dos relâmpagos e do canal 
das descargas atmosféricas. Cento e quinze eventos 
foram registrados por uma câmera de alta velocidade, na 
região de São Bernardo do Campo, durante o período de 
outubro de 2012 a abril de 2013. Características como: 
tipo de relâmpagos, multiplicidade e eventos peculiares 
serão apresentados neste projeto. 
 

1. Introdução 
A região de São Bernardo do Campo é uma das 

regiões de grande atividade de relâmpagos. Assim, este 
projeto tem como objetivo estudar as principais 
características do canal destes fenômenos, tais como a 
luminosidade, a tortuosidade, as ramificações, 
polaridade, entre outros. 
 

2. Metodologia 
Durante a campanha de 2012-2013, foi utilizada 

uma câmera de alta velocidade, Nac HiDCam II, 
configurada para gravar 1000 quadros por segundo a 
uma resolução de 1024x512 pixels. Os vídeos são 
analisados quadro a quadro identificando características 
como: tipo de relâmpago e multiplicidade. Para 
complementar o estudo foi utilizado um sensor elétrico 
do tipo Field Mill, instalado na FEI em São Bernardo do 
Campo, para identificar a polaridade dos relâmpagos. 

 
3. Resultados 

No período de outubro de 2012 a abril de 2013 
foram registrados um total de 115 eventos sendo 68% 
de relâmpagos nuvem-solo (NS), 2% de relâmpagos 
nuvem-ar e 30% de clarões gerados pelos relâmpagos. 
Os clarões não foram estudados neste projeto devido a 
dificuldade de identificar o canal. 

Dos relâmpagos NS, todos apresentaram polaridade 
negativa. Cerca de 40% dos eventos nuvem-solo 
apresentaram multiplicidade média de 5 descargas de 
retorno, variando entre  2 e 19 descargas. A duração 
média dos relâmpagos múltiplos foi de 384 segundos. Já 
os relâmpagos simples, que representam uma parcela de 
56% do total, possuem uma duração média de 23 
segundos.  

Alguns relâmpagos apresentaram características 
peculiares e foram analisados em mais detalhes. A 
figura 1 mostra um relâmpago NS com 4 descargas de 
retorno e dupla terminação no solo. Isso ocorre devido a 
corrente de corte e ao restabelecimento do canal da 
descarga de retorno [1]. 

Também foram observados relâmpagos NS com 
canal em forma de looping. 

 
Figura 1 – Relâmpago com 4 descargas de retorno e 

dupla terminação. 
 A figura 2a mostra um exemplo do canal-

looping registrado no dia 06 de Março de 2013. Este 
relâmpago registra 2 descargas de retorno e duração de 
aproximadamente 526ms. As duas descargas de retorno 
seguiram o canal em forma de looping e a segunda 
descarga durou cerca de 400ms. 

 

 
(a)  (b)                       (c)             
Figura 2 – Caracteristicas do canal dos relampagos: 
(a) canal looping, (b)relâmpagos simultaneos e 

luminosidade ascendente; (c) lider extenso e ramificado 
 
As figuras 2b e 2c  mostra os relâmpagos 

simultâneos com luminosidade ascendente no canal e 
relâmpagos com líderes escalonados ramificados, 
respectivamente. 

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

foram registrados 115 eventos sendo 68% do tipo NS 
negativo e 2% nuvem ar. Dos NS, 40% apresentaram 
multiplicidade média de 5 descargas de retorno sendo a 
máxima encontrada de 19 descargas. Além das 
principais características encontradas nos relâmpagos 
foram identificados canais peculiares como: múltipla 
terminação no solo, canal em forma de looping, 
relâmpagos simultâneos e líderes extensos e 
ramificados. Mais observações são necessárias para 
caracterizar melhor os relâmpagos e o canal dos 
relâmpagos na região de São Bernardo do Campo. 
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