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Resumo: O objetivo deste projeto é estudar as 

principais características dos relâmpagos e do canal das 

descargas atmosféricas na campanha 2014-2015, assim 

como realizar uma análise preliminar de todos os 

eventos compreendidos entre 2011 e 2015. Cento e 

oitenta e dois eventos foram registrados por uma câmera 

de alta velocidade, na região de São Bernardo do 

Campo, durante o período de janeiro de 2011 a fevereiro 

de 2015. Os principais resultados são mostrados no item 

3 deste artigo. 

1. Introdução 
A região do ABC, especialmente a cidade de São 

Bernardo do Campo é uma região que possui uma 

grande atividade de relâmpagos. Portanto, objetiva-se 

estudar as características destes fenômenos, como sua 

luminosidade, multiplicidade e tortuosidade.   

2. Metodologia 
Durante a campanha de 2011-2015, foi utilizado 

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 as principais 

características do relâmpago como: multiplicidade, tipo 

de corrente e terminação no solo. 

3. Resultados 
Durante o período de janeiro de 2011 até fevereiro 

de 2015 foram capturados 182 eventos sendo 80% de 

relâmpagos nuvem-solo (NS), 19% de relâmpagos intra-

nuvem (IN) e 1% de relâmpagos nuvem-ar (NA). Nessa 

pesquisa os relâmpagos nuvem-ar e intra-nuvem não 

foram estudados, devido a dificuldade de sua análise.  

Dos 145 relâmpagos NS registrados, cerca de 80% 

apresentou o líder escalonado ramificado, 60% com 

uma única descarga de retorno, 30% com corrente 

contínua e 20% com múltipla terminação. A tabela 1 

mostra as principais características dos relâmpagos NS 

registrados. 
Tabela I - Classificação dos relâmpagos nuvem-solo 

registrados durante a campanha 2011-2015. 

 
Dos relâmpagos múltiplos, há predomínio na 

segunda descarga de retorno, porém há registros de até 

19 descargas de retorno. Cinquenta por cento do seu 

total apresentaram corrente contínua e trinta por cento 

apresentaram múltipla terminação. Das múltiplas 

descargas de retorno, a segunda descarga é a mais 

frequente (23%), a corrente contínua predomina na 

segunda (50%) e na nona descarga de retorno (30%) e a 

múltipla terminação, na sua maioria (62%) apresenta 2 

terminações. Estas observações estão de acordo com o 

observado por Valine e Krider 2002 [1] e Ferro et. al. 

2008 [2]. A figura 1 mostra imagens registradas de 

descarga de retorno com corrente continua  e a figura 2 

a múltipla terminação da descarga de retorno. 

 
Figura 1.Descarga com corrente contínua registrada em 

25/02/2015 às 17:31:58.293 UT. 

 
Figura 2. Descarga com múltiplas terminações registrada 

em 12/12/2014 às 18:29:25.173 UT. 

4. Conclusões 
No período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2015 

foram registrados 182 eventos sendo 80% do tipo NS 

negativo, 19% intra-nuvem e 1% nuvem-ar. Dos 145 

relâmpagos NS registrados, 80% apresentaram líder 

escalonado ramificado e 60% destes com uma única 

descarga de retorno. Nos relâmpagos múltiplos, há 

predomínio na segunda descarga de retorno. Trinta por 

cento destes apresentaram corrente contínua e cerca de 

20% apresentaram múltipla terminação. Os eventos com 

corrente contínua, a descarga predominante foi a 

segunda e a nona e os eventos com múltipla terminação, 

a maioria apresenta 2 terminações. 
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