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RESUMO 

 

Estima-se que cerca de 60-75 milhões de relâmpagos ocorram anualmente, sendo esses 

responsáveis pela morte de, em média, 132 pessoas todos os anos no Brasil. A região Nordeste 

do Brasil (NEB) concentra 18 % da totalidade de óbitos ocorrida em todo o território nacional, 

e se considerarmos a população das diferentes regiões, o estado do Piauí apresentou a maior 

taxa de mortalidade da região (1,8 mortes por milhão); sendo esse valor bastante superior à taxa 

nacional (0,8) e do próprio NEB (0,5). Estudos têm evidenciado que a formação dos relâmpagos 

está associada à colisão entre as partículas de gelo (cristal e graupel), na presença de água 

líquida super-resfriada em regiões com fortes correntes ascendentes. Nesse sentido, este 

trabalho busca avaliar a distribuição espaço-temporal dos relâmpagos no NEB, bem como 

investigar a relação dos relâmpagos com a microfísica das nuvens, compreendendo o período 

de 1998 a 2013. Dentro deste escopo, foram utilizados dados de duas plataformas orbitais: i) a 

partir do satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) foram utilizados os dados dos 

sensores Lightning Imaging Sensor (LIS), TRMM Microwave Imager (TMI) e Precipitation 

Radar (PR), que fornecem informações sobre a ocorrência de relâmpagos totais (intranuvem e 

nuvem-solo) e conteúdo vertical da atmosfera (hidrometeoros, taxa de precipitação, tipo de 

chuva); ii) a partir da plataforma Terra, por meio do sensor Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflection Radiometer (ASTER) foram utilizados os dados de elevação do 

terreno, para verificarmos a influência do relevo na taxa de relâmpagos. Os dados foram 

analisados na forma de distribuição mensal, sazonal e geral. A distribuição geral foi trabalhada 

com base na análise de agrupamentos, além de auxiliar na identificação dos pontos de maior 

ocorrência de relâmpagos (hotspots). Por fim, os relâmpagos foram analisados de acordo com 

a técnica dos quantis, onde buscou-se a distinção em função das características microfísicas das 

nuvens. O NEB possui grande variabilidade espacial e temporal nas taxas de relâmpagos 

registradas em seu território, com média variando de 0 a 44,5 relâmpagos/km²*ano. As regiões 

onde foram registrados índices elevados de relâmpagos totais localizam-se nos estados do Piauí, 

Maranhão e parte oeste Bahia (compreendendo todos os 20 hotspots do NEB). A topografia da 

região parece agir como facilitador do processo convectivo propiciando a formação de intensas 

correntes ascendentes imprescindíveis para geração de cargas elétricas no interior das nuvens 

de tempestade. A análise de agrupamentos em conjunto com a investigação das características 

de cada um dos hostspots nos permitiu inferir que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

e os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), são os principais sistemas associados aos 

relâmpagos no território do NEB, estando os hotspots de relâmpagos caracterizados como locais 

de ocorrências destes sistemas. Quanto aos parâmetros microfísicos da nuvem, foi observado 

que associado à ocorrência de relâmpagos, a atmosfera possui menores valores de água líquida 

na nuvem, quantidades elevadas de gelo, elevada taxa de precipitação convectiva, elevação na 

altura do nível de congelamento e alta probabilidade de precipitação (ou a ocorrência desta); 

estas informações permitiram a proposição de um modelo conceitual das características 

microfísicas presentes quando ocorrem relâmpagos no NEB. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, relâmpagos, TRMM, LIS, nuvens de tempestade. 
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ABSTRACT 

 

It is estimated that about 60-75 million lightning occur annually, killing an average of 132 

people every year in Brazil. The Northeast region of Brazil (NEB) accounts for 18% of the total 

deaths in the national territory. Considering the population of all Brazilian regions, the state of 

Piauí presented the highest mortality rate (1.8 deaths per million); which is higher than the 

country’s total rate (0.8) and the NEB rate (0.5). Studies have shown that lightning formation 

is associated with the collision between ice particles (crystal and graupel) in the presence of 

supercooled water droplets in regions with strong updrafts. Therefore, the objective of this study 

is to evaluate lightning spatial and temporal distribution in NEB, as well as to investigate the 

relationship between lightning and cloud microphysics, during the period from 1998 to 2013. 

Data from two orbital plataforms were used: i) Lightning Imaging Sensor (LIS), TRMM 

Microwave Imager (TMI) and Precipitation Radar (PR) from the Tropical Rainfall Measuring 

Mission (TRMM) satellite to provide information on the occurrence of total lightning 

(intracloud and cloud-to-ground) and vertical content of the atmosphere (hydrometeors, 

precipitation rate, rain type); ii) Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer (ASTER), on board of Terra platform provide the ground elevation data, to verify 

the influence of topography on lightning rates. The analysis was performed monthly, seasonaly 

and general spatial distribution . The general spatial distribution was based on Cluster Analysis 

and aided the identification of the greatest points of lightning occurrence (hotspots). Finally, 

the lightning was analyzed according to the quantiles technique, finding the characterization 

according to the microphysical characteristics of clouds. In the NEB territory, it was registered 

great spatial and temporal variability in the lightning rates, with mean varying from 0 to 44.5 

flashs.km-2.year-1. All the hotspots are located in Piauí, Maranhão states and west region of 

Bahia. The topography of NEB seems to act as a facilitator of the convective process, by the 

increases of intense updrafts formation, an essential factor for the generation of electric charges 

inside the thunderclouds. The cluster analysis together with the investigation of the 

characteristics of each of the hostspots allowed to infer that the Intertropical Convergence Zone 

(ITCZ) and Mesoscale Convective Systems (MCS) are the systems most associated with 

lightning in NEB territory, being the lightning hotspots characterized as occurrence sites of 

these systems. Regarding the microphysical parameters of the cloud, it was observed that when 

the lightning happens, the atmosphere has lower values of liquid water in the cloud, high 

amounts of ice water, high convective precipitation rate, lift of height freezing level and high 

probability of precipitation (or the occurrence of this); this information allowed the conceptual 

model proposition of the microphysical characteristics present when lightning occurs in the 

NEB. 

 

Key-words: Remote sensing, lightning, TRMM, LIS, thunderclouds. 
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MDE Modelo Digital de Elevação 

MP Material Particulado 

NASA National Aeronautics and Space Administration (Administração 

Nacional da Aeronáutica e Espaço) 

NC Núcleo de Condensação 

NEB Nordeste do Brasil 

NS Nuvem-Solo 

OLI Operational Land Imager (Imageador da Superfície Operacional) 

OTD Optical Transient Detector (Detector Transiente Óptico) 

PP Probabilidade de precipitação 

PR Precipitation Radar (Radar de Precipitação) 

RT Rain Type (Tipo de chuva) 

RDC República Democrática do Congo 

REM Radiação Eletromagnética 

RINDAT Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas 

RMSP Região Metropolitana de São Paulo 

RWP Rain Water Path (Conteúdo integrado verticalmente de água de 

chuva) 

SCM Sistema Convectivo de Mesoescala 

SN Solo-Nuvem 

SP Surface Precipitation (Precipitação em Superfície) 

TI Temperatura de Inversão 

TMI TRMM Microwave Imager (Imageador Microondas do TRMM) 
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TOA Time-of-arrival (Tempo de chegada) 

TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission (Missão para Mensuração de 

Chuva nos Trópicos) 

USGS U.S. Geological Survey (Serviço Geológico dos Estados Unidos) 

VHRMC Very High Resolution Monthly Climatology (Climatologia Mensal de 

Resolução Muito Alta) 

VCAN Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 

VIRS Visible and Infrared Radiometer (Radiômetro nas faixas do Visível 

e Infravermelho) 

VLF Very Low Frequency (Frequência muito baixa) 

WMO World Meterological Organization (Organização Meteorológica 

Mundial) 

ZCIT Zona de Convergência Intertropical 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido às características agressivas e devastadoras do fenômeno, os relâmpagos se 

estabeleceram, na história da humanidade, como ponto central das observações de diversas 

comunidades científicas ao redor do mundo. A primeira estimativa da taxa global foi de 100 

relâmpagos por segundo, com base no número médio de relâmpagos por tempestade e 

contagens de tempestades registradas por vários sensores de superfície (BROOKS, 1925). 

Desde então, vários autores utilizaram observações visuais, contadores de relâmpagos 

individuais, redes de localização de relâmpagos terrestres em superfície e, instrumentos orbitais 

para estimar taxas de relâmpagos (ALBRECHT et al., 2016; NACCARATO, 2001). 

Os relâmpagos podem gerar grandes contratempos para a sociedade, devido sua elevada 

capacidade destrutiva, podendo ocasionar anormalidades ou desligamentos na rede de 

distribuição de energia elétrica, incêndios, acidentes relacionados a transportes como aviões e 

navios, avarias aos sistemas de telecomunicações, podendo ainda ocasionar mortes de seres 

humanos e animais (CARDOSO et al., 2014; LIMA, GOMES, 2009). 

O principal desafio em se pesquisar a atividade elétrica das nuvens e os relâmpagos 

reside no fato destes fenômenos envolverem processos em diversas escalas espaciais, 

englobando desde a microfísica até a mesoescala (MATTOS, 2015) . Assim, a maioria das 

publicações a respeito da produção de cargas elétricas em tempestades são resultantes de 

ensaios laboratoriais e modelos de eletrificação de nuvens. Porém, esses demonstram que os 

aspectos microfísicos das tempestades são fundamentais para formação e ocorrência dos 

relâmpagos. 

Christian et al. (2003) afirmaram que aproximadamente 78 % de todos os relâmpagos 

ocorrem na faixa tropical do globo. Albrecht et al. (2016) concluíram que entre os dez locais 

onde mais ocorrem relâmpagos na região tropical, três deles se encontram na América do Sul, 

sendo o Lago Maracaibo na Venezuela, Cáceres e El Tarra na Colômbia. O Brasil se configura 

como um dos países com maior número de ocorrências de relâmpagos, fator esse que merece 

atenção especial, uma vez que o potencial destrutivo associado ao fenômeno citado é 

significativo. Estima-se que cerca de 60-75 milhões de relâmpagos ocorram anualmente, sendo 

esses responsáveis pela morte de, em média, 132 pessoas todos os anos no país (CARDOSO et 

al., 2014; SANTOS, 2014).  

Nesse contexto, Cardoso et al. (2014) estimaram que a quantidade anual de vítimas de 

relâmpagos para cada um milhão de pessoas no Brasil é de aproximadamente 0,8; um valor bem 
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superior à média observada nos países desenvolvidos (0,2 mortes por milhão) estabelecida por 

Holle (2008). O número anual de mortes está relacionado com a incidência anual de relâmpagos 

no país, embora outros aspectos devam ser considerados para entender completamente as 

variações anuais de fatalidades. 

Cardoso et al. (2014), ao considerarem a quantidade de óbitos ocasionados por 

relâmpagos em função das regiões político-administrativas, concluíram que a região Nordeste 

do Brasil (NEB) concentra 18 % da totalidade ocorrida em todo o território nacional, perdendo 

apenas para as regiões Sudeste (29 %) e Centro-oeste (19 %). Considerando a população das 

diferentes regiões, o estado do Piauí apresentou a maior taxa de mortalidade da região 1,8; 

sendo bastante superior à taxa nacional (0,8) e do próprio NEB (0,5). 

Vários fatores podem influenciar na ocorrência de relâmpagos sobre determinada 

região. Por exemplo, Farias et al. (2014) e Naccarato et al. (2003) destacaram que, 

aparentemente, o efeito das cidades sobre a atividade de relâmpagos é uma combinação do 

efeito termodinâmico devido ao aquecimento diferencial da superfície sobre as cidades 

denominadas ilhas de calor urbano, e ao aumento das concentrações de poluentes na atmosfera 

local, causada principalmente pela atividade humana. Entretanto, os mecanismos físicos 

responsáveis por esses efeitos ainda não foram completamente elucidados em função da 

complexidade das relações entre as variáveis envolvidas.  

Levando-se em consideração as hipóteses discutidas na literatura científica, a respeito 

da relação entre a ocorrência de relâmpagos e as propriedades microfísicas das nuvens, tem-se 

postulado que a colisão entre partículas de gelo em diferentes estágios de crescimento (cristal, 

graupel e granizo), na presença de água líquida super-resfriada em regiões com fortes correntes 

ascendentes são parâmetros microfísicos fundamentais para a eletrificação das tempestades 

(REYNOLDS, BROOKS, GOURLEY, 1957). Por exemplo, Mattos e Machado (2009) 

documentaram um aumento da quantidade de relâmpagos nuvem-solo em função do aumento 

do diâmetro das partículas de gelo. Os autores observaram ainda uma relação crescente entre a 

taxa de relâmpagos e o conteúdo de gelo da nuvem. É extremamente importante o 

estabelecimento dessas relações, uma vez que auxiliarão na elaboração de diagnósticos e 

prognósticos da severidade de tempestades. 

De maneira geral, sensores de relâmpagos em solo têm sido utilizados para obter-se o 

monitoramento da distribuição espacial da atividade elétrica das nuvens. Contudo, monitorar 

extensas áreas exige uma densa rede de sensores, tornando inviável essa tarefa. Regiões de 

difícil acesso, como regiões oceânicas e de floresta tropical, são locais que via de regra não 
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possuem esse tipo de rede monitorando os relâmpagos. Nesses casos, a utilização de sensores 

orbitais desponta como uma alternativa plausível. Ao longo das últimas décadas, essa 

alternativa tornou-se viável com o lançamento do satélite Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM) que possuía um sensor denominado Lightning Imaging Sensor (LIS), capaz de 

monitorar globalmente os relâmpagos.  

De acordo com Rasmussen et al. (2014), os dados provenientes do satélite TRMM 

revelaram um novo entendimento a uma série ainda desconhecida das características de 

sistemas atmosféricos localizados nas mais remotas regiões do mundo. Essas informações 

levantaram ainda questões sobre a climatologia de eventos meteorológicos severos e os 

impactos socioeconômicos associados a tempestades, especialmente exemplificadas por 

climatologias de relâmpagos, inundações, granizo e tornados, outros elementos atmosféricos 

que afetam a atividade humana. Complementando, Bourscheidt et al. (2016) afirmaram que a 

elaboração de climatologias dos relâmpagos visa identificar padrões e/ou tendências na 

atividade elétrica das nuvens durante longos períodos, bem como identificar os possíveis 

aspectos físicos associados a esses padrões.  

A utilização de sensores orbitais torna-se uma importante ferramenta alternativa para o 

estudo dos relâmpagos, especialmente nos locais onde não temos redes de sensores em solo, ou 

onde existem redes, mas são incipientes, como acontece no NEB. Associa-se a esse fato a 

inexistência de pesquisas voltadas para o entendimento dos fatores que modificam a ocorrência 

de relâmpagos no NEB. Uma vez determinado o que influencia a distribuição dos relâmpagos 

pela região, pode-se alertar melhor a população quanto à ocorrência destes, contribuindo para 

a diminuição do número de fatalidades que acontecem em associação ao fenômeno. 

Dessa forma, as perguntas que fundamentam a presente pesquisa são: onde estão 

inseridos os hostspots (regiões de maiores ocorrências) de relâmpagos na região NEB, e essa 

ocorrência está associada a quais fatores meteorológicos? No intuito de responder essa questão, 

o objetivo principal dessa pesquisa foi estudar a ocorrência de relâmpagos na região 

Nordeste do Brasil, bem como avaliar a sua relação com a microfísica das nuvens. 

Especificamente, para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos foram abordados:  i) 

Avaliar o comportamento da distribuição espacial e temporal dos relâmpagos no NEB, no 

período de 1998 a 2013; ii) Identificar os hotspots de relâmpagos na área de estudo, buscando 

elucidar os fatores que levam a maior ocorrência destes, iii) Estudar a relação entre os 

parâmetros de microfísica das nuvens com a ocorrência de relâmpagos. 
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O presente trabalho está estruturado em quatro tópicos. Na revisão da literatura 

apresenta-se uma discussão a respeito da microfísica de nuvens, bem como sobre eletricidade 

atmosférica, focando nas teorias que buscam elucidar a produção e separação das cargas 

elétricas no interior das nuvens de tempestade; são elencados fatores que a literatura aponta 

como influenciadores da ocorrência de relâmpagos; e finalmente são dados apontamentos sobre 

a detecção de relâmpagos via sensores orbitais. 

No terceiro tópico são explicitados os dados e a metodologia que foram utilizados para 

alcançar os objetivos propostos. O capítulo 4 mostra os resultados encontrados, e no capítulo 5 

são apresentadas as considerações finais inferidas a partir da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo serão apresentados conceitos e informações disponíveis na literatura que 

abordem a microfísica das nuvens de tempestade, além da ocorrência, espacialização e detecção 

de relâmpagos, a fim de estabelecer um melhor entendimento a respeito do tema.  

 

2.1 Nuvens de tempestade e suas características físicas 

Nuvens são constituídas por partículas de água líquida ou gelo, ou de ambos, suspenso 

no ar livre; podendo também incluir partículas maiores de água líquida ou gelo, bem como 

partículas líquidas ou sólidas não-aquosas, tais como as presentes nos fumos, fumaça ou poeira 

(WMO, 1975). 

Algumas dessas partículas suspensas na atmosfera, os aerossóis, possuem um 

importante papel na formação de nuvens, chuva e assim em relâmpagos, visto que alguns deles 

podem agir como Núcleos de Condensação de nuvens (NC). Os aerossóis possuem tamanhos 

variados partindo de 0,005 µm e 0,1 µm de raio (núcleos de Aitken) a aerossóis ditos gigantes 

por possuírem raio entre 1 µm e 10 µm (partículas de sal – NaCl), fora desse intervalo, os 

aerossóis menores que 0,005 µm coagulam entre si e os maiores que 10 µm sedimentam 

(WALLACE, HOBBS, 2006). 

As nuvens assim formadas são genericamente classificadas de acordo com as fases de 

água presentes dentro delas e a sua temperatura de topo. Por exemplo, nuvens quentes são 

aquelas em que seu topo não ultrapassam a isoterma de 0 °C. Essas nuvens formam-se pela 

condensação do vapor d’água em um ambiente supersaturado sobre a superfície dos NC. Após 

a formação da gotícula de água, ela cresce pela condensação do vapor d’água do ambiente sobre 

sua superfície até em torno de 25 µm de raio; a partir desse momento a gotícula começa a 

descender no interior da nuvem e a crescer por coalescência, neste processo a gotícula coletora 

(maior) colide com as menores (colisão) e as incorpora (coalescência) (COTTON, BRYAN, 

van den HEEVER, 2011; WALLACE, HOBBS, 2006).  

Cotton, Bryan e Van Den Heever (2011)  em concordância Wallace e Hobbs (2006) 

afirmam que por outro lado, nuvens frias são aquelas em que seu topo ultrapassam a altura da 

isoterma de 0 °C, sendo que nessas nuvens podemos encontrar partículas de gelo e gotículas 

super-resfriadas (gotícula de água na fase líquida, mesmo abaixo de 0 °C). A coexistência 

desses dois elementos caracteriza uma nuvem mista. Os autores afirmam ainda que na formação 
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do cristal de gelo, a gotícula deverá estar em um ambiente extremamente frio (temperatura < -

40 °C) e supersaturado, ela então se congela, formando um cristal de gelo (nucleação 

homogênea). Outro processo de formação de gelo envolve a presença de aerossóis, ou seja, é 

através da deposição similar à condensação de gotícula em nuvens quentes (nucleação 

heterogênea), que ocorre quando os cristais de gelo começam a cair, ao atingir certo tamanho, 

e coletar gotículas super-resfriadas (acreação) formando o granizo, ou durante a queda, coletar 

outros cristais de gelo menores, formando os flocos de neve. 

No decorrer do tempo, outros pesquisadores propuseram classificações das nuvens em 

função do seu formato genérico e movimentação. Em 1939 a então Sociedade Mundial de 

Meteorologia, lançou a primeira edição do atlas internacional de nuvens. Anos mais tarde, a 

Organização Meteorológica Mundial, no inglês World Meteorological Organization (WMO) 

publicou a edição atual do atlas, que é adotado mundialmente para essa finalidade, vale ressaltar 

que em março de 2017 o atlas foi atualizado e novos tipos de nuvens foram incluídos, 

encontrando-se disponível em <https://public.wmo.int/en/WorldMetDay2017/resources>.  

Essa classificação baseia-se em grupos médios chamados de gêneros, que são 

subdivididos em espécies, que por sua vez são subdivididas em variedades (WMO, 1975). As 

definições quanto ao gênero são: Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cc), Cirrostratus (Cs), 

Altocumulus (Ac), Altostratus (As), Nimbostratus (Ns), Stratocumulus (Sc), Stratus (St), 

Cumulus (Cu), Cumulonimbus (Cb). A Figura 2.1 ilustra a classificação das nuvens. 

As nuvens convectivas capazes de produzir expressiva quantidade de relâmpagos são 

definidas como nuvens de tempestade, são as do gênero Cumulonimbus (Cb). Entretanto, outros 

tipos de nuvens como Stratocumulus, Altostratus ou Nimbustratus, além de tempestades de 

areia, de neve e erupções vulcânicas também podem produzir relâmpagos esporadicamente.  

Pinto Jr e Pinto (2008) descreveram que as nuvens de tempestades distinguem-se das 

demais por possuírem fortes correntes verticais de ar, grande extensão vertical, pelo seu 

tamanho horizontal, presença de gotículas super-resfriadas e de partículas de gelo. Os autores 

comentam ainda que elas podem se apresentar na forma de tempestades isoladas e/ou locais e 

tempestades organizadas conhecidas também como Sistemas Convectivos de Mesoescala 

(SCM), sendo os últimos os mais severos, produzindo chuvas intensas, ventos fortes e até 

granizo. 
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Figura 2.1 – Classificação das nuvens. 

 

FONTE: Met Office (2017). 

 

Byers e Braham (1949) descreveram três estágios de evolução para uma nuvem Cb 

isolada: 

i) Fase de formação, também descrita como estágio Cumulus, em que os movimentos 

verticais são predominantemente de ascensão, levando assim partículas de gelo e 

gotas de água para cima. Nessa fase, o diâmetro da nuvem pode chegar a 10 km, estando sua 

base situada a uma altura de 1,5 km e seu topo a 8 km, aproximadamente. A velocidade vertical 
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aumenta com a altitude dentro da nuvem. Devido às intensas correntes ascendentes as gotículas 

de água podem ser encontradas na forma líquida além do nível da temperatura de congelamento 

(Figura 2.2a);  

ii) Fase de maturação, onde coexistem movimentos ascendentes e descendentes. Nessa 

etapa as partículas de gelo e as gotas de água que, no primeiro estágio, são arrastadas para cima, 

tornam-se maiores e mais numerosas, e a força gravitacional acarreta a sua não sustentação. 

Nessa fase são percebidas fortes correntes de ar, tanto ascendentes quanto descendentes, 

podendo haver o carregamento elétrico dessas partículas e com isso, a ocorrência de 

relâmpagos, intensa precipitação, ventos fortes, granizo e até tornados. A divergência das 

correntes ascendentes sobre a tropopausa resulta na formação da bigorna da nuvem, que aponta 

na direção dos ventos presentes nesta altitude. A duração desta fase é de aproximadamente 30 

minutos e sua extensão vertical pode ser de 10 a 12 km (Figura 2.2b);  

iii) Fase de dissipação, constitui o último estágio, que é marcado por movimentos 

predominantemente descendentes. Posteriormente, próximo ao final deste estágio as correntes 

de ar supersaturado começam a enfraquecer e as gotículas de água não crescem mais, cessando 

a precipitação. Dessa forma, ocorre a dissipação da nuvem, restando apenas a bigorna composta 

de nuvens Cs e As. A fase mencionada tem duração de aproximadamente alguns minutos 

(Figura 2.2c). 

 

Figura 2.2 – Estágios do ciclo de vida de uma nuvem de tempestade. (a) formação; (b) 

maturação; (c) dissipação. 

 

FONTE: Adaptada de Ahrens e Henson (2015) e NOAA (2017). 

 

a c b 
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Wallace e Hobbs (2006) descreveram que uma tempestade isolada (como a descrita na 

Figura 2.2), tem duração média de uma a algumas horas, possui diâmetro em torno de 10 a 20 

km, atinge altitudes de 6 a 12 km e move-se com velocidade de até 50 km/h. Essas tempestades 

podem ser formadas por uma única célula (unicelular), várias células (multicelular) e por uma 

supercélula. Uma tempestade unicelular (típica Cb) é produzida pela convecção local em uma 

região de fraco cisalhamento vertical do vento. Os autores descrevem ainda que tempestades 

multicelulares são, genericamente, várias células adjacentes em diferentes estágios de 

desenvolvimento, podendo atingir centenas de quilômetros de diâmetro, por outro lado, as 

tempestades super-celulares são formadas por uma célula gigante, em ambiente de forte 

cisalhamento vertical do vento e instabilidade atmosférica, podendo durar de 2 a 6 horas, sendo 

fortemente caracterizada por possuir fontes correntes ascendentes e descendentes combinadas 

com movimentos giratórios. 

 

2.2 Relâmpagos 

No presente tópico serão apreciados os conceitos introdutórios em relação às nuvens de 

tempestade, sua estrutura elétrica, os processos fundamentais para a formação da estrutura 

elétrica de nuvens de tempestade, bem como a classificação dos relâmpagos, a fim de 

contextualizar sobre a temática de eletricidade atmosférica. 

Os relâmpagos são fenômenos meteorológicos extremamente peculiares que estão 

associados, quase invariavelmente, com nuvens formadas por convecção intensa e que possuem 

o topo localizado acima da isoterma de 0 °C (REYNOLDS, BROOK, GOURLEY, 1957). Via 

de regra a ocorrência desse fenômeno está associada às nuvens de grande desenvolvimento 

vertical, com convecção profunda, e de maneira que certa eletrificação pode acompanhar a 

precipitação de nuvens não convectivas, mas isso ocorre raramente. 

Uman (1987) relatou que os relâmpagos são descargas elétricas transientes com intensa 

corrente que se propagam por quilômetros. As mais comuns estão associadas a nuvens de 

tempestade (Cb), mas também podem ocorrer adjuntas a vulcões ativos, tempestade de neve e 

queimadas. 

Os relâmpagos são fenômenos elétricos que ocorrem devido ao acúmulo de cargas 

elétricas em regiões localizadas da atmosfera. O relâmpago inicia quando o campo elétrico 

produzido por estas cargas elétricas excede a capacidade isolante do ar (~ 3×106 V/m) em um 

dado local da atmosfera, chamada ruptura dielétrica do ar, estando predominantemente 
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associados às tempestades, mas podem também ocorrer durante erupções vulcânicas, em 

tempestades de areia e de neve ou, ainda, em outros tipos de nuvens, como citado anteriormente, 

porém nestes outros episódios, geralmente apresentam extensão e intensidade menores (LIMA, 

2005; MATTOS, 2009; POMPEU, 2012) 

 

2.2.1 Estrutura elétrica das nuvens de tempestade 
 

Há muitos anos, o comportamento das cargas elétricas nas nuvens de tempestade vem 

sendo estudado e apesar da grande quantidade de trabalhos e publicações, ainda não se chegou 

a um consenso sobre como elas se formam e propagam na atmosfera em detalhe. Mattos (2009) 

afirma que esse fato se deve à complexidade dos processos macrofísicos e microfísicos 

responsáveis pela produção e separação das cargas elétricas associadas a cristais de gelo e de 

granizo. 

Uman (1987) cita que Benjamin Franklin (1706-1790) foi o primeiro a propor o termo 

relâmpago, e também foi pioneiro em associar este fenômeno com atividade elétrica 

atmosférica, por meio de experimentos que mostraram a possibilidade de nuvens serem 

carregadas eletricamente.  

Wallace e Hobbs (2006) narram que em julho 1750, Franklin sugeriu a construção de 

uma caixa sentinela, grande o suficiente para conter um homem e um suporte disposto em uma 

elevação, de forma que ficasse isolado do solo, de onde partiria uma barra de ferro de 20 a 30 

pés (6 a 9 metros) de comprimento, disposta no sentido vertical passando pelo topo da caixa. 

Ele então propôs que se um homem estivesse de pé e segurasse a barra de ferro, ele seria 

eletrificado e causaria faíscas quando uma nuvem eletrificada passasse por cima (Figura 2.3a). 

Alternativamente, ele sugeriu que o homem ficasse no solo da caixa e aproximasse da barra de 

ferro a extremidade de um fio, segurado por uma haste isolante, enquanto a outra extremidade 

do fio estivesse conectada ao solo. Nesse caso, uma centelha elétrica pulando da barra para o 

fio seria prova de eletrificação da nuvem (Figura 2.3b). Franklin não percebeu o perigo que 

essas experiências poderiam trazer, caso houvesse uma descarga diretamente na barra de ferro. 

O experimento proposto foi reproduzido em 10 de maio de 1752, em Marly-la-Ville na França 

por Thomas Francois d’Alibard (1703-1779). Ele aterrou um fio próximo a uma barra de ferro 

enquanto uma tempestade estava se formando e viu um fluxo de faíscas. Essa foi a primeira 

prova direta de que as nuvens de tempestade são eletrificadas (WALLACE, HOBBS, 2006). 
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Ainda em 1752, Franklin realizou o seu experimento de pipa na Filadélfia e observou 

faíscas partindo de uma chave unida a uma corda de pipa, chegando em sua mão (Figura 2.3c). 

Em setembro de 1752, Franklin ergueu um ferro na chaminé de sua casa, e em 12 de abril de 

1753, identificou o sinal da carga coletada na extremidade inferior da haste com a passagem de 

uma tempestade; ele concluiu que as nuvens de tempestade possuem, mais comumente, um 

estado negativo de eletricidade, mas que às vezes podem ter um estado positivo (WALLACE, 

HOBBS, 2006). 

 

Figura 2.3 – Experimentos originais de Benjamin Franklin para mostrar a eletrificação das 

nuvens de tempestade. 

Fonte: Adaptada de Uman (1987). 

 

Em seguida, os pesquisadores propuseram modelos de como seria a estrutura elétrica 

dessas nuvens. O modelo inicial de estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade foi 

estabelecido no século XX por Simpson (1909) e Wilson (1921) por meio de medidas verticais 

do campo elétrico a partir do solo analisou a intensidade do campo elétrico em função do 

distanciamento da base da nuvem. A partir disso, o autor concluiu que a nuvem seria um dipolo 

elétrico, onde as cargas negativas se localizariam mais próximas à base da nuvem (inferior) e 

as cargas positivas estariam na região superior e assim ocupariam um volume maior na nuvem, 

enquanto as cargas negativas estão distribuídas na parte inferior da nuvem, limitadas a uma 

faixa de algumas centenas de metros (ver Figura 2.4). 

 

     

a b c 
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Figura 2.4 – Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade – modelo do dipolo elétrico. 

 

Fonte: Adaptada de Williams (1989). 

 

Iribarne e Cho (1980) acrescentaram que em função da agregação de íons da atmosfera 

pelas gotículas de água e cristais de gelo, pode existir uma camada de blindagem negativa (topo 

da nuvem) e uma positiva (base da nuvem). A Figura 2.5 exemplifica o modelo proposto pelos 

autores citados. 

Durante décadas, as teorias propostas acima tornaram-se um paradigma da estrutura 

elétrica de nuvens. Contudo, observações posteriores sugeriram um novo modelo de estrutura, 

a estrutura tripolar. Relata-se que o perfil vertical do campo elétrico analisado mostrou a 

necessidade de incluir uma terceira região de menor intensidade abaixo da região de cargas 

negativas.  

Essa nova disposição das cargas distribuídas em três regiões, que surgiu na final da 

década de 30, foi denominada de modelo tripolar. Na estrutura tripolar, ocorre a concepção de 

três centros de carga, sendo intimamente relacionados a processos microfísicos, dois positivos 

situados na base e no topo, que teriam a mesma magnitude, e um centro negativo, situado entre 

as isotermas de –10 a –15ºC, intermediário aos positivos (WILLIAMS, 1989, 2001). A Figura 

2.6, elucida o modelo sugerido. 

Williams (1988) sugeriu que nessas condições, é possível encontrarmos água nas três 

fases, podendo coexistir: gelo, líquido e vapor; e que maiores campos elétricos em tempestades 

são achados em limites acima e abaixo do principal conjunto de cargas negativas. A região 

superior de cargas positivas é mais difusiva que a camada negativa e pode se estender por 

diversos quilômetros. 
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Figura 2.5 – Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade – modelo do dipolo elétrico com 

camadas de blindagem. 

 

Fonte: Adaptada de Iribarne e Cho (1980). 

 

Figura 2.6 – Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade – modelo tripolar. 

 

Fonte: Adaptada de Pinto Júnior e Pinto (2000). 

 

Stolzenburg, Rust e Marshall (1998) foram os precursores no que diz respeito ao modelo 

multipolar. Por meio de 50 sondagens de campo elétrico no interior das regiões convectivas de 

Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), supercélulas e tempestades de montanhas 

isoladas no Novo México, foi possível verificar a coexistência de diversas camadas de cargas 

com polaridades alternadas em função da altitude. Foram estabelecidos quatro centros de carga 

no decorrer das correntes ascendentes, localizados em alturas que aumentam à medida que a 
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velocidade das correntes é intensificada. Enquanto no decorrer das correntes descendentes 

foram encontrados seis centros de carga.  

A Figura 2.7 representa o modelo descrito como multipolar, nota-se que a densidade de 

cargas é proporcional à densidade de sinais positivos e negativos, sendo estimadas através das 

sondagens e da aproximação unidimensional da Lei de Gauss. Contudo foi constatado que as 

conformações dos centros de cargas em regiões de correntes ascendentes são mais profundas 

em relação às áreas adjacentes. Foi sugerido que os dois centros suplementares na região de 

correntes descendentes estariam associados ao tempo insuficiente que as partículas de gelo 

tiveram para sofrerem separação gravitacional ou estes centros permaneceram misturados, 

resultando em uma pequena densidade de cargas na região do principal centro de cargas 

negativas.  

 

Figura 2.7 – Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade segundo o modelo multipolar. 

 

Fonte: Adaptado de Stolzenburg, Rust e Marshall (1998). 

 

Stolzenburg, Rust e Marshall (1998) afirmaram ainda que as características mostradas 

variam em função do tipo de convecção, bem como do tamanho, força, e posições relativas das 

correntes ascendes e descendentes. Não obstante, Mattos (2009) afirmou que embora tenhamos 

a existência de vários modelos propostos para elucidar os processos de eletrização das nuvens 

e sua estrutura elétrica, ainda não se conhece inteiramente como acontecem esses processos. 

 



33 

 

2.2.2 Mecanismos de eletrização de nuvens 

 

Um dos motivos que fazem com que não conheçamos perfeitamente a eletrização de 

nuvens é a complexidade da estrutura elétrica das nuvens, que resulta de processos desde a 

escala microfísica até a macrofísica (FARIAS, 2010; FERNANDES, 2006; PINTO JÚNIOR E 

PINTO, 2008). Como os centros de cargas das nuvens estão localizados em faixas de 

temperaturas menores que 0º C, sugere-se que a presença de gelo seja um requisito importante 

para o processo de eletrização, assim a separação de cargas elétricas em nuvens de tempestade 

ocorreria por intermédio das colisões entre os granizos e os cristais de gelo, devido as suas 

diferentes velocidades, estando associado também à temperatura do ambiente, do conteúdo de 

água líquida da nuvem, da velocidade de impacto e dos tamanhos dos cristais de gelo 

(WALLACE, HOBBS, 2006). 

Fernandes (2006) relatou que na nuvem existem hidrometeoros que se formam a partir 

da nucleação do vapor d’água sobre alguma pequena partícula de aerossol, que serve como 

núcleo de condensação para a água e núcleo de deposição para o gelo, sendo um processo 

altamente dependente da densidade de vapor no ar, da temperatura e da natureza do núcleo. 

Nesse contexto, Varejão-Silva (2006) descreveu hidrometeoros como sendo um conjunto de 

partículas de constituição hídrica, no estado liquido ou sólido, em suspensão ou em queda livre 

(precipitação) na atmosfera, podendo ainda serem levantadas da superfície terrestre pelo vento, 

ou depositadas sobre os objetos, sobre seres vivos ou no solo. 

Levando em consideração a localização dos centros de carga, a composição das nuvens 

de tempestade e a altitude da isoterma de 0° C, surgiram três teorias a respeito da eletrização e 

separação e cargas no interior dessas nuvens. Dois processos são estritamente microfísicos e 

foram denominados de colisionais, podendo ter dois fatores como determinantes na carga 

assumida, o campo elétrico (colisional indutivo) ou a temperatura (colisional termoelétrico); 

um terceiro processo, que considera a produção das cargas elétricas por raios cósmicos, foi 

chamado de convectivo e envolve micro e macrofísica (LIMA, 2005; MATTOS, 2009; 

NACCARATO, 2001; WALLACE, HOBBS, 2006). 

Iribarne e Cho (1980) afirmaram que o processo colisional indutivo está fundamentado 

na polarização elétrica de partículas por indução de um campo elétrico vertical pré-existente no 

ambiente, assim quando uma partícula pequena (cristal de gelo) colide na porção inferior de 

uma partícula maior (granizo) polarizada pelo campo elétrico, ela remove cargas positivas e 

assim promove a separação das cargas, o que por sua vez intensifica o campo elétrico. Os 

autores relatam ainda que o cristal de gelo, ao se chocar com a parte inferior do granizo, remove 
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cargas positivas, ficando carregado positivamente e tornando a partícula maior negativamente 

carregada (ver Figura 2.8). 

Sendo o granizo mais massivo, ele se deposita na base da nuvem, enquanto o cristal de 

gelo fica suspenso na nuvem, portanto processos macrofísicos dentro da nuvem eletrificada 

afastam essas partículas, criando assim uma configuração de um dipolo (cargas positivas no 

topo da nuvem e negativas na base), reforçando deste modo o campo elétrico no interior da 

nuvem (WALLACE, HOBBS, 2006). 

 

Figura 2.8 – Representação do processo colisional indutivo. 

 

Fonte: Adaptado de Iribarne e Cho (1980). 

 

Naccarato (2006) comenta que em laboratório os resultados mostraram que a 

transferência de carga, nesses casos, era desprezível, pois o tempo de contato era muito pequeno 

para permitir a completa relaxação do campo elétrico e, consequentemente, promover a 

movimentação das cargas de uma partícula para outra. Sendo assim, o afastamento de cargas 

promovido por gotículas congeladas, ricocheteando em grãos de gelo esféricos na presença de 

um campo elétrico, não podia ser explicada simplesmente pelo processo indutivo, uma vez que 

a condutividade do gelo era muito baixa para a completa transferência de cargas durante o 

tempo de contato das partículas (tipicamente < 1µs). 

A teoria colisional termoelétrica foi proposta por Williams (1988), postulando a 

existência de uma Temperatura de Inversão (TI), que seria de aproximadamente -15 °C, se 

situaria a uma altitude média de 6km, e ainda que a transferência de cargas é pertinente à 
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temperatura em que acontece o choque entre as partículas. Quando a colisão entre o granizo 

(partícula maior) e o cristal de gelo (partícula menor) acontece em temperaturas superiores à 

TI, o granizo é carregado positivamente e o cristal de gelo carregado negativamente, caso a 

colisão ocorra a temperaturas inferiores à TI, o granizo fica negativamente carregado e o cristal 

de gelo positivamente carregado (ver Figura 2.9). 

Quando as colisões ocorrem em temperatura superior à TI, em função de correntes de 

ar em ascensão, os cristais se elevam designando um centro de carga negativa próximo à linha 

de -5 ºC e um positivo na base da nuvem, devido ao granizo; por outro lado, se ocorrer acima 

da isoterma de -15°C, o granizo tenderá a perder cargas positivas, tornando o cristal carregado 

positivamente e o granizo negativamente, resultando numa configuração tripolar (WILLIAMS, 

1988). 

Figura 2.9 – Representação do processo colisional termoelétrico. 

 

Fonte: Adaptado de Williams (1988). 

 

Em adição a esses fatores, Saunders, Keith e Mitzeva (1991) identificaram a quantidade 

de água líquida efetiva, no inglês Effective Water (EW),  na nuvem como outro importante 

aspecto influenciador da transferência de carga entre cristais de gelo e granizo/graupel, a partir 

de experimentos realizados em laboratório, simulando condições atmosféricas (Ver Figura 

2.10). 
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Figura 2.10 – Sinal da carga transferido em função da quantidade de água líquida efetiva 

(EW) e temperatura do local de choque. 

 

Fonte: Adaptado de Saunders, Keith e Mitzeva (1991). 

 

A hipótese convectiva, envolve processos macro e microfísicos, sugere que as correntes 

ascendentes de ar quente (correntes corona) carregam cargas positivas provenientes da 

superfície terrestre para o topo da nuvem, possibilitando que cargas negativas produzidas por 

raios cósmicos acima da nuvem, sejam atraídas para a superfície da nuvem. As cargas negativas 

são aprisionadas pelas partículas da nuvem e formam uma "camada de blindagem" negativa 

(ver Figura 2.11).  

Considera-se ainda que correntes descendentes dentro da nuvem (downdrafts) 

transportam as cargas negativas para baixo depositando-as na base da nuvem, enquanto as 

cargas negativas associadas aos leves cristais de gelo, são levadas por movimentos ascendentes 

(LIMA, 2005; MOORE et al., 1989; NACCARATO, 2006; VONNEGUT et al., 1962; 

WILLIAMS, 1988). 

Figura 2.11 – Representação da hipótese convectiva. 

 

Fonte: Williams (1988), adaptado. 
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2.2.3 Classificação dos relâmpagos 

 

Neste tópico serão abordados diferentes tipos de relâmpagos que estão associados à 

atividade elétrica atmosférica. Naccarato (2006) afirmou que considera um relâmpago como 

um fenômeno físico completo, compreendendo desde seu início na nuvem até sua total extinção 

e relatou que o termo descarga elétrica atmosférica tem sido frequentemente empregado de 

forma equivalente a relâmpago. Mattos (2009) preferiu chamar de relâmpago o evento físico, 

do início à extinção, que engloba várias descargas elétricas individuais, e esse será o contexto 

em que os termos serão utilizados no presente trabalho. 

De forma genérica, os relâmpagos podem ser classificados de acordo com seu local de 

origem/término, sendo divididos em dois tipos: i) os que tem seu início e extinção no céu e são 

subdivididos em relâmpagos intranuvem (IN); entre nuvens (EN) ou relâmpagos para o ar (AR);  

ii) os que atingem o solo e são subdivididos em: relâmpagos nuvem-solo (NS); relâmpagos 

solo-nuvem (SN), ver Figura 2.12. Os relâmpagos NS e SN podem ainda ser classificados em 

função da polaridade das cargas efetivamente transferidas ao solo (ou neutralizadas dentro da 

nuvem), sendo os relâmpagos NS positivos (negativos) aqueles que transferem cargas positivas 

(negativas) para o solo (ver Figura 2.13a e b); por outro lado, relâmpagos SN positivos 

(negativos) são aqueles que neutralizam as cargas positivas (negativas) das nuvens de 

tempestades (ver Figura 2.13c e d) (FARIAS, 2010; LIMA, 2005; MATTOS 2009; PINTO 

JÚNIOR e PINTO, 2008). 

Figura 2.12 – Representação dos tipos de relâmpagos existentes. 

 

Fonte: Adaptado de Enciclopédia Britânica online (2007). 
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Mattos (2009) ponderou que os relâmpagos NS são os mais analisados em função de 

sua capacidade destrutiva e facilidade em ser avaliados. Sobre essa categoria, Pinto Júnior e 

Pinto (2008) discutiram que os relâmpagos negativos representam 90 % dos casos, e tanto esses 

como os relâmpagos positivos apresentam uma duração de aproximadamente 0,25 s.  

 

Figura 2.13 – Representação dos tipos de relâmpagos que ocorrem entre as nuvens e o solo: 

(a) NS positivo, (b) NS negativo, (c) SN positivo e (d) SN negativo. 

 

Fonte: Adaptado de INPE (2017). 

 

Segundo Naccarato (2001) a frequência dos relâmpagos positivos aparenta ser bastante 

variável, sendo em alguns casos até superior à dos negativos e o autor associa o percentual de 

relâmpagos positivos a três fatores básicos: (i) a altitude das cargas positivas próximas ao topo 

da nuvem, que está relacionada com a latitude geográfica e com as estações do ano, uma vez 

que quanto menor a latitude, maior a altura do centro positivo, dificultando a ocorrência de 

relâmpagos positivos e durante o verão as nuvens normalmente são mais altas; (ii) a variação 

da velocidade horizontal dos ventos com a altura, pois quanto maior for o gradiente dos ventos 

com a altura, maior será o deslocamento das cargas positivas em relação às negativas 

(cisalhamento do vento), favorecendo aos relâmpagos positivos alcançarem o solo; (iii) a 

dissipação da nuvem de tempestade, associado ao fato que à medida que a precipitação elimina 

os centros de carga negativa na base da nuvem, restam apenas os centros positivos nas partes 

mais altas, que sem a blindagem dos centros de carga negativa, aumenta a possibilidade de 

ocorrerem relâmpagos positivos para o solo. 
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A formação e a propagação dos relâmpagos até o momento em que atingem o solo 

acontecem em vários passos. Por exemplo, segundo descrito por Wallace e Hobbs (2006) um 

relâmpago negativo acontece através das seguintes etapas (ver Figura 2.14). 

a) O relâmpago começa com uma fraca carga luminosa, geralmente invisível, que se 

propaga da região de cargas negativas em direção ao solo com uma velocidade em 

torno de 100 km por segundo (ver Figura 2.14a); 

b) Essa descarga, denominada líder escalonado (stepped leader), é precedida por fracas 

descargas que ocorrem dentro da nuvem, responsáveis pela quebra do isolamento 

dielétrico do ar. O líder escalonado segue um caminho tortuoso em etapas de cerca 

de 50 m, cada uma com duração de 500 µs, em busca do caminho mais fácil para a 

formação do canal. Ao final de cada etapa há uma pausa de aproximadamente 50 µs. 

Geralmente a descarga se ramifica ao longo de vários caminhos, embora a maioria 

dos ramos não atinja o solo. A duração do líder escalonado é em torno de 20 ms. 

Algumas outras características que compreendem o líder escalonado são a corrente 

elétrica média do canal que corresponde a algumas centenas de ampères, com pulsos 

de ao menos 1 kA entre as diferentes etapas, onde no total, o canal é carregado com 

cerca de 5 C de carga, e a radiação emitida durante o líder escalonado que ocorre 

principalmente na faixa de frequência de dezenas de mega-hertz (ver Figura 

2.14b,c,d,e); 

c) Quando um líder escalonado está a algumas dezenas de metros do solo, o potencial 

no canal em relação ao solo é da ordem de 100 milhões de volts. Dessa forma, o 

campo elétrico é intenso suficiente, iniciando uma descarga do solo em direção a 

ele. Essa descarga é denominada líder conectante e inicia-se geralmente a partir de 

objetos altos e pontiagudos como arvores, prédios ou pessoas (ver Figura 2.14f); 

d) No instante em que a líder conectante encontra um líder escalonado começa a fluir 

pelo canal uma forte corrente denominada descarga de retorno. Nessa etapa ocorre 

a máxima emissão de radiação nas faixas do visível com frequência em torno de 10 

kHz. A potência média de um relâmpago no visível equivale à potência de mil 

lâmpadas de 100 w acesas ao mesmo tempo (ver Figura 2.14g,h).  

e) Na descarga de retorno, as cargas negativas presentes no canal já ionizado pelo líder 

escalonado são conduzidas rumo ao solo, estabelecendo uma luminosidade que se 



40 

 

move para cima ao longo do canal com uma velocidade da ordem 1/3 da velocidade 

da luz, preenchendo os ramos anteriormente criados pelo líder escalonado; 

f) A corrente no canal durante a descarga de retorno perdura em média 100 µs e atinge 

nos primeiros poucos microssegundos o valor máximo (20-30 mil ampères) e depois 

ela decai lentamente. Se após a descarga de retorno o relâmpago terminar, ele é dito 

relâmpago de uma simples descarga ou relâmpago simples (estes relâmpagos 

representam 20 %). Contudo, em aproximadamente 80 % dos casos, mais de uma 

descarga de retorno ocorre, sendo que nesses casos o relâmpago é denominado 

relâmpago de descargas múltiplas ou relâmpago múltiplo; 

g) Para que novas descargas de retorno aconteçam em um relâmpago múltiplo, é 

necessário que aconteçam pequenas descargas dentro da nuvem, que assentam mais 

cargas na região onde se principiou o líder escalonado (ver Figura 2.14i); 

h) Surge uma nova descarga rumo ao solo, denominada líder contínuo (dart leader), 

que irá abrir o caminho para nova descarga de retorno. O líder contínuo se propaga 

ao longo do canal já ionizado pelo líder escalonado de forma contínua e não 

apresenta ramificação (ver Figura 2.14j,k); 

i) Nesse novo caso a nova descarga de retorno é proveniente de um ponto diferente no 

solo. Relâmpagos desse tipo são vistos pelo olho humano atingindo mais de um 

ponto na superfície da terra, e são ditos relâmpagos bifurcados; 

j) O líder continuo emite radiação na faixa de micro-ondas, tendo intervalo de tempo 

entre a descarga de retorno e o líder continuo da ordem de 60 ms, intensidade mais 

fraca que o líder escalonado, uma vez que parte da nuvem já havia sido descarregada 

e velocidade de propagação pelo canal cerca de 10 vezes maior que o líder 

escalonado, devido à prévia existência do canal. 

k) A descarga de retorno que se segue (ver Figura 2.14l) embora atinja um valor 

máximo de corrente em um tempo menor do que a primeira descarga de retorno, é 

mais fraca que a primeira, ainda que possa parecer mais intensa. 

 

Quanto à ocorrência, Boccippio et al. (2001) e Pinto Jr. e Pinto (2008) afirmaram que 

os mais comuns são os relâmpagos IN, seguidos pelos NS, e nesse contexto, Farias (2010) 

elencou duas razões básicas para esse fato. Primeiro a redução da capacidade isolante do ar com 
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a altura e a proximidade entre as regiões de cargas com polaridades opostas dentro da nuvem. 

Williams (1988) afirma ainda que no início da eletrificação das nuvens os relâmpagos IN 

parecem ser dominantes. 

 

Figura 2.14 – Sequência temporal de eventos durante a formação e propagação de um 

relâmpago NS negativo com duas descargas de retorno. 

 

Fonte: Adaptado de Wallace; Hobbs (2006) 

 

Naccarato (2001) narrou que os relâmpagos IN têm origem a partir de um líder contínuo 

que se propaga no interior da nuvem, de uma região de cargas negativas para uma de cargas 

positivas, sendo seguido, em média, por cinco ou seis descargas de alguns milhares de ampères, 

com duração de aproximadamente 10 microssegundos cada. Estas descargas ocorrem quando o 

líder encontra pequenas regiões de carga em seu trajeto. Caracterizados ainda por não possuírem 

associação com descargas de retorno e serem acompanhados por emissões de radiação centradas 

em 100kHz (10kHz para NS). Os relâmpagos EN e AR são pouco conhecidos, mas acredita-se 

que suas características sejam similares aos relâmpagos IN (PINTO JR. E PINTO, 2000). 
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2.3  A ocorrência de relâmpagos e os fatores de influência 

 

Diversos estudos na literatura têm discutido sobre a influência que o homem e o 

processo de urbanização exercem sobre a atmosfera e o clima, entretanto essa relação ainda não 

se encontra bem estabelecida, especialmente no que diz respeito aos relâmpagos (FARIAS et 

al., 2014; HABERLIE, ASHLEY, PINGEL, 2015; LAL, PAWAR, 2011; LIU et al., 2014; 

NACCARATO, PINTO JR, PINTO, 2003; PINTO JR., PINTO, PINTO NETO, 2013; SIINGH 

et al. (2014). 

Conforme descreveu Naccarato (2006), várias pesquisas têm corroborado que os 

grandes centros de urbanização modificam a ocorrência de relâmpagos. Para o autor, existem 

duas possíveis hipóteses para explicar este fenômeno: 

a) Hipótese do Aerossol: propõe que a poluição urbana eleva a concentração de 

núcleos de condensação (NC) na atmosfera, provocando alterações nos 

processos microfísicos das nuvens de tempestades. Isso, por sua vez, afeta 

os mecanismos de separação de cargas, os quais dependem da concentração, 

fase e tamanho das partículas dentro da nuvem. Com isso haveria um 

aumento da atividade elétrica e variações na proporção entre as polaridades; 

 

b) Hipótese Termal: propõe que as ilhas de calor urbanas são responsáveis pela 

intensificação da convecção local (diretamente relacionado com o aumento 

das velocidades de ascensão do ar potencializando assim a eletrificação das 

nuvens de tempestades sobre as cidades). Isso promove então um aumento 

na atividade de raios.  

 

2.3.1 Aerossóis 

 

A atmosfera possui, além dos componentes gasosos, uma fração considerável de 

partículas sólidas e líquidas, embora na literatura, comumente o termo aerossol seja empregado 

mais rotineiramente para as partículas no estado sólido, também chamado de Material 

Particulado (MP). 

Por meio da utilização de imagens de satélite, Rosenfeld e Lensky (1998) mostraram 

que as nuvens oceânicas que não contém aerossóis provenientes de poluição tendem a 

demonstrar um crescimento muito rápido das gotículas de água próximo a sua base, em função 

da dominância do processo de coalescência, em comparação com as nuvens continentais 

poluídas, onde o crescimento lento revela a dominância do processo de difusão do vapor. Dessa 

forma, as nuvens continentais apresentam uma espessa zona de difusão na base da nuvem e uma 
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reduzida zona de coalescência logo acima, o que não acontece com as nuvens oceânicas, as 

quais apresentam uma espessa zona de coalescência próximo à base da nuvem, onde o 

crescimento das gotas é equilibrado pela precipitação. Isso faz com que as nuvens poluídas 

tenham gotículas de água muito menores que as nuvens limpas, cujos tamanhos aumentam 

muito lentamente com a altura, ao contrário das nuvens limpas.  

O congelamento da água nas nuvens limpas ocorre em temperaturas muito mais altas 

(>-10°C) que as nuvens poluídas (entre –10°C e –20°C, chegando até –30°C em 

casos extremos). Como consequência, a zona de fase mista das nuvens limpas é muito mais fina 

que nas nuvens poluídas. Esse fato, aliado à rápida perda de água super-resfriada pela 

precipitação das gotículas, é consistente com as observações de que os relâmpagos são bem 

menos frequentes nas nuvens oceânicas limpas que nas nuvens continentais poluídas. Isso 

sugere que as nuvens poluídas, dotadas de uma zona de fase mista mais espessa e com maior 

disponibilidade de água líquida, favoreceriam à atividade de relâmpagos (ORVILLE, 

HENDERSON, 1986; ROSENFELD, LENSKY, 1998; ZIPSER, LUTZ, 1994). 

Gonçalves, Machado e Kirstetter (2015) relaram que a influência do aerossol nos 

sistemas de precipitação ocorre em função do grau de instabilidade atmosférica caracterizado 

em um determinado instante, sendo que, quanto menor a instabilidade atmosférica e maior a 

concentração de aerossol, menor será a precipitação sobre a região. Para situações com maior 

instabilidade, maiores concentrações de carbono estão associadas a maiores precipitações, 

aumento do teor de gelo e maiores células de chuva. 

Ao analisar os dados de relâmpagos captados por detectores na região sudeste do Brasil, 

Naccarato, Pinto Jr e Pinto (2003) descreveram que a concentração de MP mostrou uma 

correlação linear positiva com o número de relâmpagos NS e uma correlação negativa com a 

porcentagem de relâmpagos positivos, apoiando a hipótese de aerossol. Os autores apontaram 

o aerossol como importante fator que influencia a ocorrência e a polaridade dos relâmpagos na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Posteriormente, Altaratz et al. (2010) buscaram uma correlação entre a atividade elétrica 

em nuvens de tempestade e os aerossóis atmosféricos provenientes de queimadas na região da 

Floresta Amazônica, nas estações secas dos anos de 2006 a 2009. Os resultados indicam que 

existe uma tendência entre as dimensões das nuvens e sua atividade elétrica, pois nuvens 

grandes (área de cobertura ou profundidade vertical) produzem mais relâmpagos; e ainda que 

(conforme visto na Figura 2.15) para o crescimento de baixos níveis de aerossóis, o aumento 

dos NC produzem o desenvolvimento das nuvens e da sua atividade elétrica, enquanto que para 
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valores mais altos de carga de aerossol o efeito de absorção decresce, tornando a atmosfera mais 

estável, diminuindo assim sua atividade elétrica. 

 

Figura 2.15 – Relação entre o número de relâmpagos entre 12 e 22 horas e  

Aerossol óptico em 550 nm para as estações secas na Amazônia. 

 

Fonte: Altaratz et al. (2010). 

 

Os resultados encontrados por Altaratz et al. (2010) foram semelhantes aos relatados 

por Farias et al. (2014), que encontraram um ciclo semanal de material particulado na RMSP e 

ao associarem com a ocorrência de relâmpagos, concluíram que a poluição tende a saturar a 

intensificação das tempestades e da atividade do raio em um nível específico, uma vez que em 

uma há um aumento do número médio de relâmpagos por tempestade do intervalo baixo para 

intermediário e uma tendência para diminuir do intervalo intermediário para o alto, e depois 

disso o aumento dos aerossóis proporcionados pela poluição tende a diminuir a ocorrência de 

relâmpagos. 

Pesquisas realizadas na China por Zhao et al. (2017) mostraram  que o aumento da AOD 

(550 nm) causa a intensificação da atividade convectiva e, em seguida, aumenta a frequência 

de relâmpagos. Os autores encontraram que a densidade de relâmpagos foi positivamente 

correlacionada com a concentração de aerossóis (ver Figura 2.16), para eles a dependência da 

atividade elétrica e aerossóis sugere que o aumento da carga destes é uma das razões mais 

importantes para o aumento da atividade elétrica atmosférica. A ligação positiva entre a 
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densidade do relâmpago e a carga de aerossóis foi mais pronunciada em julho e agosto, quando 

as tempestades são mais intensas.  

Os autores documentaram ainda que a distribuição espacial da correlação entre o 

carregamento de aerossóis e a atividade elétrica mostrou uma diferença espacial notável, onde 

as regiões de alta correlação incorporam o efeito microfísico do aerossol de maneira positiva 

sobre a intensidade da atividade elétrica, enquanto os processos em grande escala podem 

desempenhar o papel principal no desenvolvimento da convecção e produzir relâmpagos em 

regiões de baixa correlação. 

Após analisar resultados que apontavam para uma correlação negativa entre carga de 

aerossóis e ocorrência de relâmpagos, Tan et al. (2016) descreveram que não há consenso sobre 

o efeito dos aerossóis sobre atividade elétrica das nuvens de tempestade, descrevendo que 

estudos individualizados pode não identificar uma relação causal definitiva devido à 

complexidade dos fenômenos. Os autores indicaram ainda como empecilho o tempo de estudo, 

onde deve-se priorizar períodos mais longos e observações mais precisas. Salientam ainda a 

necessidade de estudos numéricos envolvendo mais fatores meteorológicos, aplicados a 

diferentes regiões do globo. 

 

Figura 2.16 – Correlação entre densidade de relâmpagos e carga de aerossóis sobre a 

China. (a) Junho, (b) Julho, (c) Agosto, (d) Setembro. 

 

Fonte: Zhao et al. (2017). 
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2.3.2 Ilhas Urbanas de Calor 

 

Segundo Lombardo (1985), as ilhas de calor urbanas são configuradas por fenômenos 

associados a ações antrópicas sobre o meio ambiente urbano, no que diz respeito ao uso do solo 

e a aspectos referentes ao meio físico. O clima urbano é um sistema sob influência de um dado 

espaço terrestre e sob sua urbanização, ou seja, é composto de um microclima derivado dos 

efeitos influenciados pela proximidade do solo e dos espaços urbanos, como a 

impermeabilização dos solos, alterações na cobertura vegetal, concentração de edifícios que 

interferem nos efeitos dos ventos e a contaminação da atmosfera proveniente da emissão de 

gases de diversas ordens. 

Naccarato et al. (2003), por meio da análise dos dados de relâmpagos nuvem-solo de três 

verões (1999-2002), evidenciaram forte influência termal na densidade de relâmpagos. Os 

resultados apontaram um acréscimo de 50 a 60 % em relação ao entorno das Regiões 

Metropolitanas de Campinas e São José dos Campos, e de 150 a 200 % na RMSP.  

Além da diminuição da porcentagem de relâmpagos NS-positivos (10 a 12 %), observou-

se que a distribuição espacial dos relâmpagos concentra-se na região mais urbanizada, que 

segue o formato da ilha de calor urbana. Naccarato et al. (2003) associaram esta relação à 

influência antropogênica resultante tanto do aumento das estruturas feitas pelo homem e falta 

de vegetação, quanto ao aumento das emissões de aerossóis (devido ao tráfego e à atividade 

industrial). A ilha de calor urbana, aumentaria a convergência sobre a região, favorecendo a 

atividade convectiva (ver Figura 2.17). 

Anos mais tarde, Pinto Jr, Pinto e Pinto Neto (2013) mostraram que a ocorrência de 

relâmpagos na cidade de Manaus é maior do que nas regiões ao redor da cidade e tem 

aumentado nas últimas quatro décadas com o aumento da área urbana da cidade. Os resultados 

indicaram que as variações espaciais e temporais estão relacionadas ao efeito da ilha urbana de 

calor. Os autores afirmaram que este efeito influencia a formação e a evolução das trovoadas e, 

por conseguinte a atividade de relâmpago. 
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Figura 2.17 – (a) Densidade de relâmpagos na RMSP, (b) Localização da área urbana do 

município de São Paulo e (c) Temperatura aparente da superfície. 

 

Fonte: Naccarato, Pinto Jr. e Pinto (2003). 

 

Ao trabalharem com 11 anos (1999 a 2009) de dados de raios da Rede Integrada 

Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (RINDAT), para a região centro-sul do Brasil 

(linhas de transmissão de energia da hidrelétrica de Itaipu), Bourscheidt, Pinto Jr. e Naccarato 

(2014) concluíram que na RMSP concentrou a maior ocorrência de relâmpagos da região de 

estudo (aproximadamente 14 relâmpagos.km-2.ano-1) que, juntamente com a costa oeste da 

região estudada, teve sua alta taxa de relâmpagos associada à orografia (ver Figura 2.18). Foi 

dado destaque para dois locais: o Pico do Jaraguá que se localiza a 1.135 m acima do nível do 

mar e foram feitos vários registros de relâmpagos SN na localidade; e o Parque das 

Mangabeiras, próximo à cidade de Belo Horizonte – MG. Além da orografia, os autores 

apontaram possíveis efeitos de ilhas de calor urbano, conforme descrito por Pinto et al. (2004). 

 

Figura 2.18 – Relação da orografia e densidade de raios em duas regiões nos estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Cores mais quentes indicam maior densidade. 

 

Fonte: Adaptado de Bourscheidt, Pinto Jr. e Naccarato (2014). 
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2.4 Microfísica das nuvens 

Cotton, Bryan e van den Heever (2011) relataram que desde o final da década de 1940, 

quando alguns experimentos sugeriram que a inserção de materiais em certos tipos de nuvens 

resulta em precipitação adicional, tem aumentado o número de investigações voltadas para o 

entendimento das propriedades físicas das nuvens, sendo que o principal foco desses estudos é 

o detalhamento dos processos microfísicos que ocorrem dentro destas. 

O estudo da microfísica de uma nuvem está embasado na análise das partículas aquosas 

que compõem a nuvem, como elas são classificadas e como elas mudam com o tempo, uma vez 

que as partículas, líquidas ou sólidas (gelo), variam muito em tamanho e forma, e assim, o 

crescimento das partículas da nuvem, bem como qualquer transformação da fase, é determinado 

considerando a física da condensação, colisão-coalescência e nucleação; estes diversos 

processos físicos operam em um ambiente peculiarmente dinâmico e complexo (LAMB, 2015). 

Estabelecendo a correlação entre a ocorrência de relâmpagos e o diâmetro efetivo das 

partículas de gelo, Mattos (2009) concluiu que as ocorrências de relâmpagos nuvem-solo são 

observadas em associação às categorias que continham os maiores tamanhos de partículas de 

gelo, sendo mais significativa em tamanho maiores que 0,92 mm, aumentando gradativamente 

até partículas com 1,85 mm. O autor indicou que esse fator pode estar associado em partes à 

dependência observada da quantidade de carga transferida por colisão entre as partículas de 

gelo em função do tamanho e velocidade de impacto delas. 

A atividade elétrica das nuvens de tempestade parece ser controlada, ou pelo menos 

bastante influenciada por uma combinação de efeitos, em que a grande escala, a mesoescala, a 

microfísica e a topografia participam conjuntamente. Em parte da Amazônia brasileira por 

exemplo, no final da estação seca, as condições de controle impostas pela termodinâmica 

ambiental em grande escala e local favoreceram ao desenvolvimento de tempestades positivas 

sobre desmatadas, e negativas sobre àquelas áreas ainda dotadas de vegetação, enquanto que 

durante a estação úmida, o desenvolvimento da trovoada (de qualquer polaridade) aparentou 

ser regulado pela concentração NC na atmosfera (ALBRECHT, MORALES, SILVA DIAS, 

2011). 

Ao verificarem o efeito dos aerossóis na atividade elétrica sobre a China, Zhao et al. 

(2017) concluíram que um aumento na carga de aerossol atrasou a formação de chuvas de 

nuvens quentes e aumentou a intensidade de convecção, devido ao tamanho da gota da nuvem 

onde muitas gotículas menores foram transportadas para a região de congelamento por correntes 
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no interior da nuvem, formando mais partículas de gelo e mais granizo. As partículas 

participaram do processo de eletrificação, resultando em tempestades com intensa atividade 

elétrica. 

Estudos têm mostrado que as nuvens evoluem para as nuvens de tempestade em termos 

de características microfísicas para produzir os primeiros relâmpagos intranuvem e nuvem-solo. 

Por exemplo, Mattos et al. (2017) chegaram a essa conclusão a partir da observação de 46 

tempestades compactas (< 20 km) e isoladas durante a primavera-verão 2011/2012 na região 

Sudeste do Brasil, onde pode-se demonstrar parâmetros fundamentais na estrutura vertical de 

uma nuvem que produzem a atividade inicial de eletrificação e relâmpago. Os autores 

constataram que 98 % dos primeiros relâmpagos nuvem-solo foram precedidos 

(aproximadamente em 6 min) por relâmpago intranuvem.  

Os resultados indicaram ainda que nuvens com bastante relâmpagos possuem uma 

predominância de partículas de gelo orientandas verticalmente por forte campo elétrico. Os 

resultados desse estudo permitiram aos autores elaborarem um modelo conceitual para a relação 

entre a evolução do ciclo de vida de uma nuvem de tempestade e a ocorrência de relâmpagos 

(ver Figura 2.19). 

 

Figura 2.19 – Modelo conceitual do ciclo de vida da eletrificação da tempestade.  (a) Primeiro 

eco de radar, (b) tempo intermediário entre o primeiro eco de radar e o primeiro relâmpago 

intranuvem, (c) tempo do primeiro relâmpago intranuvem e (d) o tempo do primeiro 

relâmpago nuvem-solo. 

 

Fonte: Adaptado de Mattos et al. (2017). 

 



50 

 

2.5  Sistemas de detecção de relâmpagos 

 

Para que essas relações possam ser estabelecidas, é primariamente necessária a detecção 

da ocorrência do fenômeno, principalmente os fatores relacionados à localização destes 

acontecimentos. Existem inúmeros os sistemas de detecção de relâmpagos espalhados pelo 

mundo. No Brasil, existem sensores compondo diversas redes no território, três redes merecem 

destaque: i) Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT), ii) Rede 

Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (RINDAT), iii) STARNET. 

A rede BrasilDAT é uma rede de detecção e monitoramento de descargas elétricas 

atmosféricas NS e IN, que começou a ser implementada no Brasil em 2011 pelo Grupo de 

Eletricidade Atmosférica (ELAT) do INPE, em parceria com a empresa americana 

EarthNetworks. Mattos (2015) relata que os sensores da rede utilizam o método time-of-arrival 

(TOA) para detecção das descargas de retorno e atuam na faixa de frequência entre 1 Hz e 12 

MHz. Esse método emprega três ou mais sensores, os quais determinam o instante em que a 

Radiação Eletromagnética (REM) emitida pelo raio chega ao sensor. Através de uma diferença 

temporal relativa dos horários de chegada registrados pelos sensores definem-se curvas 

hipérboles para cada par de sensores que detectaram o raio. Essas hipérboles indicam as 

possíveis localizações dos raios satisfeitas pela diferença temporal medida, assim o ponto de 

intersecção indica a possível localização do raio. Paiva (2015) descreveu que a rede conta 

atualmente com 56 sensores em operação espalhados pelo Brasil (oito no NEB), e outros 19 

que ainda serão instalados (ver Figura 2.20a). 

A RINDAT é uma rede formada por 35 sensores (ver Figura 2.20b), de quatro 

instituições distintas, espalhados pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil, e 

permitem detectar os relâmpagos que atingem o solo (RINDAT, 2017). Por ser uma rede 

híbrida, é composta por diferentes sensores que utilizam tecnologias diferentes, principalmente 

TOA e MDF (Magnetic Direction Finder). A técnica MDF se baseia na detecção de relâmpagos 

por meio da direção magnética. Com dois ou mais sensores é possível determinar o ponto de 

origem da descarga elétrica. 

A rede de detecção de relâmpago de longa distância, STARNET, é baseada na detecção 

de REM na região de frequência muito baixa, no inglês Very Low Frequency (VLF) entre 7 e 

15 kHz. Na faixa do VLF, as ondas emitidas se propagam a milhares quilômetros de distância, 

podendo assim serem medidas. Essa rede mensura continuamente o campo elétrico vertical, que 

está temporalmente sincronizado por um Sistema de Posicionamento Global, no inglês Global 
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Positioning System (GPS), e os sensores contam com a tecnologia TOA previamente elucidada. 

Atualmente a rede STARNET conta com nove sensores instalados no Brasil, destes dois 

encontram-se no NEB (STARNET, 2017). 

 

Figura 2.20 – Distribuição dos sensores das redes de detecção de relâmpagos no 

Brasil. (a) BrasilDAT – os pontos verdes representam sensores em operação e os vermelhos 

sensores a serem instalados, (b) RINDAT e (c) STARNET. 

 

Fonte: Adaptado de Naccarato et al. (2014); Paiva (2015), RINDAT (2017) e STARNET (2017). 

 

Devido à forma como os relâmpagos são detectados por essas redes, existe uma 

diferença na precisão de localização destes, assim sendo nos locais onde os detectores 

encontram-se mais espaçados eles possuem uma precisão mais deficiente, assim podendo 

avaliar a acurácia dessas redes, conforme foi realizado para a rede BrasilDAT (NACCARATO 

et al., 2014) e RINDAT (Bourscheidt, Pinto Jr e Naccarato, 2014). As Figuras 2.21 e 2.22 

representam a distribuição da eficiência de detecção de relâmpagos para as duas redes 

respectivamente, a partir de dados computados por meio do modelo RDEM4. Para espacializar 

a eficiência, as isolinhas da eficiência de detecção relativa ao sensor anuais são obtidas em 

função da distância, do ângulo e da corrente de pico, incluindo as características intrínsecas do 

sensor e os filtros de status do sensor sendo que, os relâmpagos assinalados como IN pelo 

sistema de localização não são usados para essa análise. 

Percebe-se que a rede de sensores no solo não cobre todo o território, deixando lacunas 

na detecção de relâmpagos. Portanto torna-se necessário utilizarmos outras metodologias para 

identificação da ocorrência de relâmpagos nessas áreas onde o sistema é deficiente. Mattos 

(2009) relata que atualmente os sensores em solo e os satélites têm sido usados extensivamente, 

e ainda que a técnica de detecção de relâmpagos usando sensores a bordo de satélite possa suprir 
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a necessidade de regiões desprovidas de sensores em solo, porém estas mensurações orbitais 

geram observações que representam a densidade total de relâmpagos (IN+NS), por não serem 

capazes de distinguir os tipos de relâmpagos. 

. 

Figura 2.21 – Distribuição espacial da eficiência de detecção de relâmpagos a partir da rede 

BrasilDAT, computados com o modelo RDEM4. 

 

Fonte: Naccarato et al. (2014). 

 

Figura 2.22 – Distribuição espacial da eficiência de detecção de relâmpagos a partir da rede 

RINDAT, computados com o modelo RDEM4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bourscheidt, Pinto Jr e Naccarato (2014). 
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Em 1995 a Agência Espacial Americana (NASA) lançou o Detector Transiente Óptico 

(Optical Transient Detector – OTD) a bordo do Microlab-1, um satélite de comunicações 

(ALBRECHT et al., 2016). O OTD foi o primeiro instrumento capaz de detectar, a partir do 

espaço, relâmpagos totais durante o dia e a noite. Esse sensor fez observações, de uma órbita 

terrestre baixa de 70 ° e a 740 km de altitude, em que tempestades individuais eram localizadas 

em uma região 1.300 km por 1.300 km durante cerca de 3 min durante cada passagem entre os 

anos de 1995 e 2000. 

O OTD foi seguido pelo Sensor Imageador de Relâmpagos, no inglês Lightning Imaging 

Sensor (LIS) a bordo do satélite Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) que foi 

lançado em 27 de novembro de 1997, tendo uma órbita de inclinação de 35° a uma altitude de 

350 km. A missão TRMM encerrou a coleta de dados 8 de abril de 2015, expandindo assim o 

que era originalmente 3 anos de missão para um total de mais de 17 anos (NASA, 2017).  

O LIS possui uma lente de ampla visão, no inglês field-of-view (FOV) combinada com 

um filtro de interferência de banda estreita, ligados a um dispositivo acoplado de carga, no 

inglês Charge Coupled Device (CCD) de alta velocidade. Esse dispositivo realiza medições a 

cada 2 ms e compara a uma cena de segundo plano. Os pixels que excedem um limiar de brilho 

são identificados como um "evento" relâmpago (detecção do evento), que são agrupados em 

"flashes" com base na proximidade do espaço e do tempo (compreensão dos dados), 

posteriormente as detecções de eventos resultantes são formatadas, enfileiradas e enviadas para 

a rede digital de dados do satélite (GOODMAN et al., 2013).  

O sensor LIS detecta as emissões ópticas dos relâmpagos na faixa do espectro 

eletromagnético próxima a 777,4 nm. A área de visualização total do dispositivo é de 668 km 

por 668 km, com resolução de 4,4 km na posição nadir e 12 km nas bordas do CCD, imageando 

cada região durante aproximadamente 90 s (ALBRECHT et al., 2016). A Figura 2.23 representa 

o tempo total de visualização de cada região dentro da faixa tropical. Percebe-se que as faixas 

próximas às linhas dos trópicos são as mais visualizadas. O LIS foi projetado para investigar a 

incidência global de relâmpagos, sua relação com o circuito elétrico global e, em conjunto com 

o Precipitation Radar – PR, TRMM Microwave Imager – TMI e Visible and Infrared 

Radiometer – VIRS, sua correlação com a precipitação, e ainda que o LIS foi otimizado para 

detectar o local do relâmpago, marcar o tempo de ocorrência e medir a energia radiante 

(KUMMEROW E BARNES, 1994). 
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 Figura 2.23 – Área de cobertura do TRMM e tempo de observação em função da localização 

geográfica. 

 

Fonte: Albrecht et al. (2016) 

 

Christian et al. (2003) estão entre os pioneiros a utilizarem dados de sensores orbitais 

para estimar a taxa anual de relâmpagos sobre o globo. Estes autores utilizaram informações do 

OTD e realizaram uma análise da distribuição mundial de relâmpagos média anual e sazonal. 

Os autores concluíram que a taxa média anual global (IN+NS) de eventos de relâmpagos totais 

é de aproximadamente 44 ± 5 relâmpagos/s. Neste estudo, a bacia do Congo foi documentada 

como principal hotspot mundial, superando a taxa dos 80 relâmpagos km-2 ano-1. A Figura 2.25 

demonstra a climatologia obtida pelos autores. Encontrou-se ainda que a atividade de 

relâmpagos no oceano é constante durante todo o ano, sendo a relação média anual 

continente/oceano da ordem de 10 para 1 (Figura 2.24a). Ao separar os relâmpagos em função 

da latitude, ficou evidente que as taxas máximas para cada hemisfério ocorrem durante a estação 

de verão correspondente a cada hemisfério, como mostrado na Figura 2.24b. A taxa de 

relâmpagos máxima para o Hemisfério Norte, no entanto, é significativamente maior do que a 

taxa do Hemisfério Sul. Efetivamente, a atividade de elétrica na América do Norte e no norte 

da Ásia é responsável por um desequilíbrio no ciclo anual da taxa de flash global durante os 

meses de verão do Hemisfério Norte, fato que pode ser justificado pela diferença entre as áreas 

continentais existente entre os dois hemisférios. 

Os resultados mostraram também que na faixa ±10° de latitude, ocorreu quase duas 

vezes mais relâmpagos que na faixa subtropical, entretanto o pico em torno do equador não 

indica evidente influência da ZCIT na atividade elétrica global, mas sim corrobora a influência 

da distribuição de massas continentais (ver Figura 2.24c). 
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Figura 2.24 – Ciclo anual de taxa global de relâmpagos decomposto em (a) contribuições 

terrestres e oceânicas, (b) contribuições do Hemisfério Norte e Sul, e contribuições zonais “c” 

(relâmpagos/segundo). 

 

FONTE: Adaptado de Christian et al., (2003). 

 

FIGURA 2.25 – Climatologia anual da atividade total de relâmpagos baseada nos dados do 

OTD, de 1995 a 2000 (em de flashes/km²/ano). 

 

FONTE: Christian et al. (2003). 

 

Cecil, Buechler e Blakeslee (2014) utilizaram os dados dos dois sensores de relâmpagos, 

LIS e OTD e elaboraram climatologias com duas resoluções diferentes (0,5° e 2,5°) para a 

ocorrência global de relâmpagos a partir dos dados mesclados, denominando de alta e baixa 

resolução respectivamente (Figura 2.27a e b). Os autores concluíram que existe uma oscilação 

marcante entre baixas taxas de relâmpagos no verão do hemisfério sul e altas taxas de 

relâmpagos durante o verão boreal, explicado pela diferença entre quantidade de massa 

continental, que é maior no hemisfério norte. Existe também uma clara variabilidade interanual, 

mas nenhuma tendência significativa é aparente. A taxa de relâmpagos mínima variou de 

aproximadamente 30 relâmpagos/s durante o verão austral 2006-2007 (ver Figura 2.26). Os 
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valores máximos ocorream no verão boreal, cerca de 60 relâmpagos/s em vários anos (1998, 

1999, 2000, 2002, 2004, 2009). 

 

Figura 2.26 – Taxa global de relâmpagos (relâmpagos/s) traçada a partir de séries temporais 

em baixa resolução. 

 

FONTE: Cecil, Büechler e Blakeslee (2014). 

 

De forma análoga, Albrecht et al. (2016) avaliaram  a climatologia dos relâmpagos 

registrados pelo sensor LIS, considerando todas as órbitas e ordenando por hora do dia e dia do 

ano com alta resolução (0,1°). Além de ter melhor resolução nos pontos de grade o trabalho 

diferiu da climatologia de Cecil et al. (2014) por não possuir nenhuma suavização espacial ou 

temporal, exceto àquela associada aos dados da grade, e assim preservou-se as características 

reais dos locais para melhor identificação dos hotspots (ver Figura 2.28a). A partir dos dados 

coletados, os autores estudaram as regiões com as maiores incidências de relâmpagos de toda a 

faixa observada pela órbita do TRMM (tropical).  



57 

 

Figura 2.27 – Climatologia anual da atividade total de relâmpagos, baseada nos dados combinados LIS/OTD, de 1995 a 2010, com resoluções de 

0.5° (a) e 2.5° (b). 

 

 

FONTE: Cecil, Buechler e Blakeslee (2014) 

a 

b 
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Figura 2.28 – Mapa da climatologia total de relâmpagos para os anos de 1998 a 2013, com resolução de 0.1 ° (a); climatologia aplicada à 

hora local de máxima intensidade elétrica (b). 

 

 

FONTE: Albrecht et al, 2016. 
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Com relação à frequência de relâmpagos foi documentado uma nítida diferença 

entre continentes e oceanos, provavelmente devido à convecção mais intensa que ocorre 

sobre os continentes. Quanto ao período do dia e o mês da máxima atividade elétrica, 

verificou-se que foi durante a tarde (12:00 a 18:00 horas local) e no período de verão 

correspondente a cada hemisfério (Figura 2.28b). O ponto da Terra onde os relâmpagos 

foram mais frequentes situa-se próximo ao Lago Maracaibo na Venezuela (233 

relâmpagos km-2 ano-1), seguido da bacia do Congo no continente africano (205 

relâmpagos km-2 ano-1). A Tabela 2.1 mostra os dez hotspots de relâmpagos da Terra 

(ALBRECHT et al., 2016). 

 

Tabela 2.1 – Os dez locais que possuem a maior taxa de relâmpagos na Terra, 

acompanhados do nome da localidade popular mais próxima. 

 

Posição 

Localidade mais 

próxima 

 

País 
Ocorrência  

(relâmpagos km-2 ano-1) 

1 Lago Maracaibo Venezuela 232,52 

2 Kabare República Democrática do 

Congo (RDC) 

205,31 

3 Kampene RDC 176,71 

4 Cáceres Colômbia 172,29 

5 Sake RDC 143,21 

6 Daggar Paquistão 143,11 

7 El Tarra Colômbia 138,61 

8 Nguti Camarões 129,58 

9 Butembo RDC 129,50 

10 Boende RDC 127,52 

Fonte: Adaptado de Albrecht et al. (2016). 
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As redes terrestres de detecção de relâmpagos fornecem observações em tempo 

real, porém sua cobertura espacial atualmente é limitada a algumas regiões do Brasil. 

Além disso o custo e a logística das redes de sensores de relâmpagos em superfície 

dificultam sua implantação em regiões oceânicas, áreas de baixa densidade populacional 

e áreas de difícil acesso (LAY et al., 2004). Por outro lado, os sensores de relâmpagos a 

bordo de satélites até alguns anos atrás não eram capazes de fornecer cobertura global e 

contínua, pois observavam um local aproximadamente 2 vezes num dia (CHRISTIAN et 

al., 2003). 

Entretanto, em 19 de novembro de 2016 foi lançado pela NASA o Geostationary 

Operational Environmental Satellite 16 (GOES 16), que tem a bordo um sensor capaz de 

mapear relâmpagos abrangendo as Américas do Sul e do Norte (ver Figura 2.29). Este 

sensor denominado de Global Lightning Mapper – GLM conceitualmente é um detector 

de eventos de alta velocidade que opera no infravermelho próximo (774,4 nm). Tal como 

acontece com o LIS, este sensor é dotado de um FOV combinado a um CCD de alta 

velocidade. Os sinais são lidos em paralelo a partir do plano focal e processados em tempo 

real para detecção de eventos e compressão de dados. As detecções de eventos resultantes 

são formatadas, enfileiradas e transmitidas para antenas na superfície (GOODMAN et al., 

2013). Mais informações sobre o GLM são encontradas na Tabela 2.2. 

 

Figura 2.29 – Visão combinada do FOV da série GOES-R sobreposta à climatologia 

elaborada por Cecil, Buechler e Blakeslee (2012). 

 

Fonte: Goodman, Steven J et al. (2013). 
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Tabela 2.2 – Características de performance do GLM. 

Resolução do CCD 1372 x 1300 pixels 

Tamanho do pixel (nadir) 8 km 

Tamanho do pixel (bordas) 14 km 

Comprimento de onda 777,4 nm 

Taxa de quadros 2 milisegundos 

Taxa de dados do link 7.7 mbps 

Peso total 125 kg 

Potência operacional média 45 W 

Dimensões 149 cm × 63.5 cm × 65.8 cm 

Fonte: Goodman et al. (2013) 

 

2.6  Sistemas atmosféricos relacionados com a ocorrência de relâmpagos 

 

Por possuir grande extensão territorial, o NEB sofre influência de diversos 

sistemas atmosféricos, sendo os principais sistemas a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), Sistemas Convectivos de Mesoescala 

(SCM) e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). Nos próximos tópicos cada um 

desses sistemas será abordado individualmente. 

 

2.6.1 ZCIT 

A confluência dos componentes nordeste e sudeste dos ventos alíseos nas 

proximidades do equador, dão origem a uma banda de nebulosidade denominada Zona de 

Convergência Intertropical – ZCIT, e sua localização coincide com o equador térmico 

(VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Para Reboita et al. (2012) o sistema atmosférico mais importante para a chuva no 

Litoral do NEB é a ZCIT. No verão e outono, este sistema atmosférico atinge sua posição 
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mais sul, contribuindo para o estabelecimento da estação chuvosa na região. Já nas demais 

estações do ano, a ZCIT migra para norte e seu ramo descendente austral atinge a região, 

inibindo a precipitação. 

Varejão-Silva (2006) relata que a ZCIT se caracteriza por uma acentuada 

instabilidade atmosférica que favorece o desenvolvimento de intensas correntes 

ascendentes, com a formação de grandes nuvens convectivas, geradoras de precipitação 

abundante, fortes aguaceiros acompanhados de relâmpagos e trovões comuns em toda a 

sua extensão. 

Albrecht et al. (2016), embasados na construção da climatologia de dados de 

relâmpagos na faixa tropical, concluíram que o local onde há maior incidência de 

relâmpagos, Lago Maracaibo – Venezuela, possui todas estas características geográficas 

combinadas para o desenvolvimento de tempestades como fluxo de vento convergente, 

lago quente e úmido, além da ZCIT. 

Varejão-Silva (2006) relata que a ZCIT se caracteriza por uma acentuada 

instabilidade atmosférica que favorece o desenvolvimento de intensas correntes 

ascendentes, com a formação de grandes nuvens convectivas, geradoras de precipitação 

abundante, fortes aguaceiros acompanhados de relâmpagos e trovões comuns em toda a 

sua extensão. 

Sazonalmente a ZCIT pode alcançar a latitude de 5° S, influenciando 

significativamente a chuva e atividade convectiva sobre a região. Corroborando este fato 

Christian et al. (2003) e Boccippio et al. (1999) elencaram a ZCIT como um dos principais 

fatores que influenciam na ocorrência de maiores taxa de relâmpagos na região tropical. 

 

2.6.2  DOL 

Os DOL são distúrbios que se propagam para oeste na área dos ventos alísios, 

apresentando configurações ondulatórias nos campos de vento e pressão (BERRY JR, 

F.A.; BOLLAY E.; BEERS, N., 1945). 

Yamazaki e Rao (1977) definiram DOL como sendo linhas oblíquas de 

nebulosidade que estão dispostas desde a costa africana até a costa brasileira, além de 

indicarem que as chuvas de inverno ao longo da costa parecem estar associadas com este 
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sistema. Os autores analisaram imagens de satélite sobre o Atlântico Sul em 1967 para 

identificar a presença do sistema nessa região, utilizando faixas de imagens entre 5-10° S 

e 10-15° S e verificaram aproximadamente 20 linhas de nebulosidade propagando-se para 

oeste e atingindo a costa do NEB. O comprimento de onda foi de alguns milhares de 

quilômetros e velocidade média de propagação de 10 m/s. 

A respeito da temática Santos et al. (2012) afirmam que os DOL são de extrema 

importância por provocarem alterações significativas nas condições sinóticas, 

principalmente na componente meridional do vento, tendo como consequência uma 

umidificação da camada, aumento de nebulosidade e precipitação. 

Ao pesquisar a ocorrência de DOL no estado do Maranhão, Coutinho e Fisch 

(2007) detectaram a presença de distúrbios no decorrer do ano, com intervalo de tempo 

variando de 3 a 10 dias representando anomalias positivas de umidade específica e 

nebulosidade na cidade de Alcântara-MA. 

Em estudo de caso realizado em Salvador-BA Santos et al. (2012) constataram 

que o DOL confere condições muito favoráveis ao desenvolvimento de convecção, tendo 

como consequência um acumulado diário 40% maior que o esperado na normal 

climatológica da região, para a mesma época. 

 

2.6.3 SCM 

Sistema Convectivo de Mesoescala descreve um aglomerado de nuvens 

convectivas, dotado de convecção profunda, que se faz maior que células de tempestades 

individuais, e que muitas vezes se desenvolve horizontalmente na alta troposfera 

apresentando nuvens estratiformes nas extremidades da bigorna, podendo assumir formas 

variadas (HOUZE, 1993; MACHADO E ROSSOW, 1993). 

Mattos e Machado (2011) afirmaram que os SCM são responsáveis pela produção 

da maior parte da precipitação que ocorre nos trópicos e durante o verão de regiões de 

latitudes médias, e ainda que estão fortemente associados com condições de tempo severo 

(relâmpagos, precipitação intensa, granizo, ventos fortes e inundações) em várias regiões 

do mundo.  
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 Reboita et al. (2012) afirmam que dentre os Sistemas Convectivos de Mesoescala 

dois recebem nomenclatura especial, por ter características bem distintas, a saber: 

Complexo Convectivo de Mesoescala – CCM e Linhas de Instabilidade – LI. 

O conceito de CCM foi dado por Maddox (1980), conjunto de nuvens 

cumulonimbus (Cb) frias e espessa que apresentas as seguintes características: Tamanho 

(cobertura total com mais de 100.000 km² e interior maior que 50.000 km²), Temperatura 

(cobertura total menor que -32°C e interior menor que -52°C), Formato (razão do eixo 

menor sobre o maior deve ser superior a 0,7) e Duração (deve ser superior a 6 horas). 

Silva Dias (1987) afirma que as LI (genericamente, bandas de precipitação) 

consistem de um conjunto de nuvens Cb alinhadas que se deslocam de maneira uniforme, 

mantendo uma certa identidade durante seu tempo de vida (de poucas horas a um dia). 

Para Cotton et al. (2011) e Segalin (2012) as nuvens Cb são nuvens convectivas, 

que produzem grande quantidade de chuvas e relâmpagos, muitas vezes com granizo, 

rajadas de vento, e até mesmo tornado. Como os SCM são aglomerados dessas nuvens, a 

relação entre existência e a ocorrência de relâmpagos é estreita. 

A intensidade da corrente ascendente, altura das torres convectivas nos SCM são 

parâmetros relevantes para a identificação da severidade de uma tempestade e previsão 

meteorológica imediata; bem como o tamanho e o conteúdo do gelo mostram-se 

fortemente correlacionados com a quantidade de relâmpagos NS (MATTOS e 

MACHADO, 2011). 

Os SCM são responsáveis pela produção da maior parte da precipitação que ocorre 

nos trópicos e durante o verão de regiões de latitudes médias, e ainda que estão fortemente 

associados com condições de tempo severo (relâmpagos, precipitação intensa, granizo, 

ventos fortes e inundações) em várias regiões do mundo (DURKEE, MOTE, 2009; 

MATTOS, MACHADO, 2011). 

 

2.6.4 VCAN 

Os VCAN consistem de uma circulação ciclônica fechada com núcleo frio e seco, 

cujo centro estende-se desde 200hPa até 500hPa (KOUSKY e GAN, 1981). 
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Os VCAN são sistemas de baixa pressão com núcleo frio formados em altos níveis 

da atmosfera (entre 5000 e 11000 m de altura acima da superfície), mas que em algum 

estágio do seu ciclo de vida podem se estender até a superfície e influenciar a formação 

de ciclones também em superfície, elencando como um dos sistemas que podem 

influenciar a precipitação do NEB (GAN E KOUSKY, 1986; KOUSKY E GAN, 1981; 

REBOITA ET AL.,2012). 

Os VCAN são classificados de acordo com a sua posição geográfica, estrutura 

espacial, processo de desenvolvimento e dissipação em tipos Palmén ou Palmer. Na 

região do NEB atuam os VCAN do tipo Palmer, esses são oriundos de latitudes tropicais, 

mais frequentes no verão (KOUSKY E GAN, 1981;  MOLION E BERNARDO, 2002). 

Kousky e Gan (1981) afirmam que quando os vórtices penetram no Brasil, na 

maioria das vezes próximo a Salvador, Bahia, produzem tempo bom na região sul e 

central do Nordeste e provocam chuvas no setor norte do Nordeste. Quanto à 

movimentação que ocorre no interior do sistema Gan e Kousky (1986) relatam que 

quando o vórtice percorre águas quentes ou penetra no continente ocorre convecção no 

seu centro, formando nuvens do tipo cumulonimbus, mostrando, no caso do continente, 

forte variação diurna. 

Brito et al. (2011) analisaram o comportamento das trovoadas ocorridas no estado 

de Alagoas num período de 10 anos (1998-2007) e concluíram que dos sistemas de escala 

sinótica o VCAN foi o mais predominante (67%) durantes os casos de trovoadas. Os 

autores relataram ainda que a maior ocorrência (41 casos) se deu a Noroeste do centro do 

vórtice e associaram essa ocorrência aos movimentos ascendentes de ar quente e úmido 

que ocorre na periferia do VCAN, conforme descrito por Gan e Kousky (1986). Farias e 

Correia (2008) ao analisarem a relação entre os relâmpagos e as interrupções de energia 

elétrica na área da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), concluíram que 

alguns eventos de falha na transmissão de energia elétrica do sistema foram causados pelo 

desenvolvimento de atividade convectiva intensa decorrente da ação de VCAN. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste tópico serão apresentados os dados e a metodologia que foram empregados 

na realização desta pesquisa. Primeiramente, é apresentada a área de estudo, em seguida 

é realizada uma discussão sobre os dados e, por fim, a metodologia que foi adotada para 

alcançar os objetivos propostos. 

 

3.1 Área de estudo 

A Região Nordeste do Brasil (NEB) representada na Figura 3.1 está localizada 

entre as coordenadas geográficas 01°S e 18°S; 34°W e 49°W, no continente 

Sulamericano. O NEB abrange nove estados brasileiros, sendo: Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Ao todo 1.794 

municípios estão alocados nestas nove unidades da federação, sendo que as capitais de 

cada estado representam os maiores centros urbanos destes. Segundo IBGE (2010) a 

região soma mais de 53 milhões de habitantes, ocupando uma área de 1.554.291 km², o 

que a torna a região com maior número de estados e a terceira maior em área do Brasil. 

 

Figura 3.1 – Localização geográfica da área de estudo. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apenas as populações das capitais somam mais de 11 milhões de habitantes, e 

todas elas se localizam na faixa litorânea, exceto Teresina, capital do Piauí. Fato que está 

amplamente relacionado com a forma de ocupação deste território que se deu a partir da 

exploração de recursos naturais na faixa litorânea, uma vez que desde a época do 

descobrimento do Brasil o povoamento da região foi fundamentado numa economia 

primário-exportadora. 

O NEB apresenta características ambientais bastante diversificadas, em termos de 

relevo, vegetação e clima. A respeito disso, Alvares et al. (2013) destacaram que por 

representar cerca de 18 % do território brasileiro, o NEB pode ser dividido em três sub-

regiões (costeira, semiárido e floresta Amazônica) onde a precipitação anual é inferior a 

500 mm nas áreas semiáridas e mais de 1500 mm na costa e no noroeste do NEB. Após 

aplicar análise de cluster, Oliveira et al. (2017) dividiram o NEB em 5 regiões (baseado 

em climatologia mensal de precipitação): costa nordeste (50-200 mm), nordeste do 

semiárido (0-150 mm), sudeste do semiárido (0-150 mm), noroeste (0-300 mm) e  costa 

sudeste (50-150 mm).  

Uma divisão alternativa quanto à precipitação consta em Reboita et al. (2012) 

onde foram determinadas 3 sub-regiões distintas. A primeira localizada na faixa litorânea 

(Figura 3.2, região 1), tem máximos pluviométricos no primeiro semestre do ano sendo a 

ZCIT o sistema atmosférico mais importante para a chuva na sub-região. A Segunda 

região conhecida como Sertão (Figura 3.2, região 2) é onde os totais pluviométricos são 

mais baixos, tendo máximos de precipitação no verão/outono e mínimos no inverno. A 

terceira sub-região é correspondente àquela que abrange uma grande parte do território 

brasileiro (Figura 3.2, região 3), tendo os totais pluviométricos máximos no verão e 

mínimos no inverno. 

No que tange ao relevo do NEB, é importante ressaltar a região do planalto da 

Borborema, por possuir estreita relação com o clima da região. Segundo Reboita et al. 

(2012), essa característica impossibilita que os ventos alísios de leste provenientes do 

oceano e carregados de umidade cheguem à região do Sertão por ser uma barreira 

topográfica para o escoamento atmosférico. Isso sugere que os ventos de leste, ascendam 

favorecendo precipitação no lado leste da montanha e, dessa forma, o ar chega na região 

do sertão com característica seca. 
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Figura 3.2 – Divisão do NEB em sub-regiões de precipitação homogênea. 

  

Fonte: Adaptado de Reboita et al. (2012). 

 

Em relação à ocorrência de relâmpagos, Cardoso et al. (2014) classifica o NEB 

como a 3ª região com o maior número de fatalidades envolvendo os relâmpagos, 

correspondendo a 18 % do total ocorrido no Brasil, perdendo apenas para região sudeste 

(29 %) e ocupando a mesma posição da região Norte. Ao se considerar a taxa anual de 

mortes ocasionadas por relâmpagos (proporção entre o número de casos registrados e a 

população), as regiões Nordeste e Sudeste possuem mesmo valor (0,5 mortes por milhão). 

Ainda quanto à atividade elétrica da região, Zipser et al. (2006) indicaram locais 

inseridos no NEB como pontos onde ocorrem uma das categorias de mais intensa 

convecção e com isso mais elevadas taxas de relâmpagos. Essas localidades estariam 

próximas à fronteira do Piauí com o Maranhão, e no oeste da Bahia, conforme é 

demonstrado na Figura 3.3. 

Figura 3.3 –Locais de eventos convectivos intensos, divididos a partir da sazonalidade 

de maior ocorrência. 

 

Fonte: Adaptado de Zipser et al. (2006). 

 

 

 3 
2 1 



69 

 

3.2 Material 

Para a realização do estudo foram utilizadas três bases de dados principais 

provenientes do satélite TRMM. O primeiro conjunto de dados está relacionado à 

espacialização dos relâmpagos no NEB, para tanto foram usados aqueles oriundos do 

sensor LIS, enquanto o segundo e terceiro conjuntos estão relacionados a produtos do 

TRMM que se referem às características físicas das nuvens, obtidos pelos sensores TMI 

e PR. Além dessas, outras bases deram suporte para as análises como as de topografia, 

precipitação e direção do vento; todas serão descritas logo abaixo. 

 

3.2.1  Dados sensor LIS 

O LIS é um instrumento utilizado para detectar a distribuição e a variabilidade dos 

relâmpagos totais (nuvem-nuvem, intra-nuvem e nuvem-solo). Ele afere a quantidade, 

taxa e energia radiante do relâmpago durante o dia e a noite. Segundo NASA (2017a), 

dois instrumentos LIS foram construídos na década de 1990, um para o TRMM e um 

outro sobressalente. O primeiro funcionou com sucesso por mais de 17 anos (novembro 

de 1997 até abril de 2015), o LIS sobressalente foi colocado em fevereiro de 2017 na 

Estação Espacial Internacional (ISS) para uma missão que deve durar de dois a quatro 

anos. 

O sensor LIS é um detector de eventos de relâmpagos que agrupa múltiplos 

eventos no espaço/tempo. Através de uma câmera (Charge Coupled Device – CCD) são 

detectadas as emissões dos relâmpagos no canal de 777,4 nm (linha do oxigênio neutro) 

que excedeu um limiar no topo da nuvem a uma taxa de 2 ms (GOODMAN, et al., 2013). 

Os dados de cada pixel ativado são agrupados em função do tempo e do espaço. Um único 

pixel que contém um sinal de relâmpago é conhecido como um evento LIS, eventos LIS 

contíguos em um único quadro são classificados como grupos LIS. Grupos que são 

coerentes no tempo e no espaço são agrupados e denominados de flashes (BITZER, 

2017). Os parâmetros temporais e espaciais utilizados para classificar os flashes são de 

330 ms e 5,5 km (ver Figura 3.4). 

Os dados do LIS utilizados nesta pesquisa foram obtidos através da plataforma 

digital da NASA, em duas categorias: i) dados de cada órbita no intervalo temporal 
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estudado, disponíveis em <https://lightning.nsstc.nasa.gov/lisib/lissearch.html>; ii) dados 

da climatologia em alta resolução (0,1°), disponíveis em <http://ghrc.nsstc.nasa.gov/>. 

Figura 3.4 – Processo de identificação e compreensão dos dados LIS. Os grupos ópticos 

rastreiam emissões brilhantes transitórias do relâmpago. 

 

Fonte: Adaptado de Goodman et al. (2013). 

 

3.2.2  Produtos dos algoritmos 2A-CLIM e 2A25 

Ainda foram utilizados os dados dos produtos 2A-CLIM (proveniente do TMI) e 

2A25 (proveniente do PR) do TRMM que se referem à precipitação superficial e perfis 

verticais de hidrometeoros disponibilizados pela plataforma STORM 

(https://storm.pps.eosdis.nasa.gov/storm/). Segundo NASA (2017b) por meio da 

aplicação do algoritmo Goddard Profiling Algorithm 2014 (GPROF2014) nos dados de 

temperatura de brilho do TMI, é possível ter informações das estruturas verticais da 

nuvem, podendo reconhecer a quantidade e tamanho das partículas de gelo ou água. A 

Tabela 3.1 descreve algumas características associadas ao produto 2A-CLIM. 

Banze (2016) descreveu que o TMI é um radiômetro multicanal de micro-ondas 

passivo que atuava em cinco frequências, sendo quatro com dupla polarização (10,65; 

19,35; 37 e 85,5 GHz) e uma com polarização única (21,3 GHz). O feixe de antena incidia 
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sobre a superfície da Terra com um ângulo de inclinação de 52.8º, o que permitia uma 

varredura em forma cônica e permitia uma cobertura de 720 km (878 km após o boost). 

Essa antena girava em torno de um eixo em posição nadir a uma velocidade de 31,6 rpm, 

mas apenas os 130° frontais do círculo descrito pela antena eram usados para coletar os 

dados.  

No presente trabalho foram avaliados seis parâmetros originários deste sensor, a 

saber: conteúdo integrado de água líquida na nuvem, conteúdo integrado de gelo, 

precipitação convectiva, probabilidade de precipitação, conteúdo integrado de água de 

chuva e taxa de precipitação em superfície (ver Tabela 3.1). 

Quanto ao PR, Kummerow et al. (1994) narrou que este seria o primeiro radar de 

chuva a ser colocado em órbita, tendo como principais objetivos i) fornecer estrutura 

tridimensional de precipitação, particularmente da distribuição vertical; ii) obter medidas 

quantitativas de precipitação sobre a terra e sobre o oceano; e iii) melhorar a precisão 

geral da mensuração de precipitação do TRMM pelo uso combinado de dados de sensores 

ativos (PR) e passivos (TMI e VIRS).  

NASA (2017c) discorre que o instrumento é um radar ativo de 13,8 GHz, 

registrando energia refletida de alvos atmosféricos e de superfície, ele possui uma 

varredura eletrônica dotada de uma largura de faixa de 215 km pré-boost e 247 km pós-

boost. NASA (2015) relata que o dispositivo produz uma estimativa do perfil da taxa de 

precipitação vertical para cada feixe de radar sendo que essa estimativa é dada em cada 

célula de resolução deste, usando ainda a base de dados de radar instalados na superfície 

terrestre com fins de comparação. Proveniente deste sensor, foram usados dois 

parâmetros: altura do nível de congelamento e tipo de chuva, ambos extraídos do produto 

2A25. A Figura 3.5 fornece mais informações a respeito da forma de varredura dos 

sensores TMI e PR. 

 

Tabela 3.1 – Atributos dos produtos 2A-CLIM e 2A25. 

Característica Pré-boost (antes de 07/08/01) Pós-boost (após 24/08/01) 

Cobertura temporal 08/12/1997 a 07/08/2001 24/08/2001 a 08/04/2015 

Cobertura geográfica 

(Latitude) 

 

38° N – 38°S 
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Resolução temporal ~ 16 órbitas/dia 

Resolução espacial 4,4 km 5,1 km 

 

 

 

 

Variáveis utilizadas 

(Produto) 

Conteúdo integrado de água líquida na nuvem (2A-CLIM); 

Conteúdo integrado de gelo (2A-CLIM); 

Precipitação convectiva (2A-CLIM); 

Probabilidade de precipitação (2A-CLIM); 

Conteúdo integrado de água de chuva (2A-CLIM); 

Taxa de precipitação em superfície (2A-CLIM); 

Altura do nível de congelamento (2A25); e 

Tipo de chuva (2A25). 

Fonte: NASA (2017d). 

 

Figura 3.5 – Sensores do TRMM e as características da varredura destes. 

 

Fonte: Adaptado de The Comet Program (2018). 

 

3.2.3  Dados complementares (Relevo, Precipitação e Sentido do Vento) 

Os dados de topografia foram obtidos a partir de imagens provenientes do sensor 

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), a bordo 

do satélite TERRA, os dados foram utilizados para termos informações a respeito da 
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topografia do local e estão disponíveis no site <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Esta 

plataforma orbital foi lançada em dezembro de 1999 como parte do programa Earth 

Observing System (EOS) da NASA, tendo como principal objetivo adquirir dados que 

pudessem aumentar os conhecimentos sobre a dinâmica atmosférica global; a interação 

terra-oceano-atmosfera; além do monitoramento das mudanças ocorridas na superfície. 

A bordo do satélite TERRA estão os sensores: Imageador Espectro-radiômetro de 

Resolução Moderada (no inglês, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – 

MODIS), Radiômetro Avançado de Emissão Térmica e Reflexão (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer – ASTER), Nuvens e o Sistema de Energia 

Radiante da Terra (Clouds and the Earth's Radiant Energy System – CERES), Imageador 

Espectro-radiômetro multi-angular (Multi-angle Imaging Spectro Radiometer – MISR) e 

Mensurador de Poluição da Troposfera (Measurements of Pollution in the Troposphere – 

MOPITT). 

O instrumento ASTER opera em alta resolução espacial em 14 bandas, do visível 

ao infravermelho termal, e fornece capacidade de visualização estereoscópica para a 

criação de modelos digital de elevação (ABRAMS, HOOK, RAMACHANDRAN, 2002). 

Para a presente pesquisa, esses dados foram selecionados por terem a melhor resolução 

(1 arco de segundo, ~30 m) dentre os dados disponibilizados gratuitamente à comunidade 

acadêmica em geral. 

Para estabelecer a relação com a precipitação no NEB, foi utilizada a base de 

dados desenvolvida por Xavier, King e Scanlon (2016). Esse conjunto de informações foi 

desenvolvida com base em uma grade de resolução 0,25° × 0,25° para 5 variáveis 

meteorológicas, dentre elas a precipitação, sendo obtidos a partir das medidas de 3625 

pluviômetros e 735 estações meteorológicas para o período de 1980 a 2013, em todo o 

Brasil. A partir disso, os autores trabalharam com seis mecanismos de interpolação, sendo 

aplicado aquele que melhor representasse a variável e região a partir da validação cruzada. 

 Foram utilizados nesta pesquisa os dados mensais para o mesmo intervalo 

temporal da base de dados do LIS (1998 a 2013). Essas informações foram escolhidas 

para a pesquisa por apresentarem uma representação significativa para o NEB, além da 

larga utilização em trabalhos científicos recentes como Battisti et al. (2018) com a 

utilização da base de precipitação como ferramenta de auxílio no desenvolvimento da 

produção de soja no Brasil; Bender e Sentelhas (2018) que ao utilizar como forma de 
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preenchimento e comparar com outras bases de dados (dados de forçantes climáticas para 

modelagem agrícola – AgCFSR, AgMERRA e o modelo para previsões energéticas 

NASA POWER) encontrou melhores correlações para esse conjunto de dados (r²=0,88); 

além de Cabral Júnior e Bezerra (2018) que empregaram os dados para o cálculo do índice 

de aridez do NEB. 

Com relação aos dados de direção predominante do vento, foram utilizadas as 

componentes zonal e meridional do vento a 10 m, dispostos nos dados de reanálise do 

ERA-Interim, disponibilizados por Dee et al. (2011) por meio de repositório eletrônico 

(http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/). Foram aproveitados dados em 

escala temporal mensal, com resolução espacial de 0,5° x 0,5°, para o mesmo período 

considerado para a base de dados do LIS (1998-2013). 

 

3.3 Métodos 

3.3.1 Análise da variabilidade espacial e temporal dos relâmpagos 

 

Os dados do sensor LIS foram obtidos a partir da plataforma da NASA, no qual 

utilizou-se três níveis de distribuição1: mensal, sazonal e geral. Os dados, elaborados por 

Albrecht et al. (2016), constam de uma grade regular de 0,1° no decorrer de 16 anos (1998 

e 2013). Ressalta-se que apesar de existir a possibilidade de se obter mais dados, os 

autores recomendam não utilizar as mensurações de 2014 e 2015, devido ao início da 

trajetória descendente do satélite TRMM, e sua entrada na atmosfera terrestre, o que pode 

introduzir incertezas. 

Esses dados foram analisados com Sistemas de Informações Geográficas, de 

forma que foi possível confeccionar mapas temáticos para analisar a quantidade de 

relâmpagos por quilômetro quadrado, bem como a espacialização destes. Bourscheidt et 

al. (2014) afirmaram que os mapas de densidade são uma das ferramentas mais utilizadas 

e mais poderosas para se trabalhar dados de relâmpago, além de serem mais eficientes 

quanto maior for a sua precisão. 

                                                           
1 Ressalta-se que no trabalho citado os autores referem-se às distribuições como climatologias, entretanto 

estas correspondem a um período de apenas 16 anos. Assim sendo, neste trabalho escolheu-se adotar o 

termo distribuição. 
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Eq. (3.2) 

A distribuição sazonal, que envolveu quatro trimestres (Dezembro-Janeiro-

Fevereiro; Março-Abril-Maio; Junho-Julho-Agosto; Setembro-Outubro-Novembro) 

permitiu o melhor entendimento quanto aos sistemas que estariam mais associados aos 

relâmpagos que ocorrem no NEB, além da variabilidade temporal da ocorrência de 

relâmpagos no NEB. 

Os dados da distribuição mensal foram submetidos à análise estatística de cluster, 

sendo utilizada para a identificação de áreas que possuam ocorrência de relâmpagos 

homogênea dentro da área de estudo. Foi adotada a distância euclidiana como medida de 

dissimilaridade e o método de Ward como técnica hierárquica aglomerativa, metodologia 

similar à utilizada por Oliveira et al. (2017). 

A análise de clusters, ou de agrupamentos, objetiva dividir os elementos da 

amostra de dados em grupos cujos elementos pertencentes a um mesmo grupo apresentem 

similaridades entre si. Além disso, os elementos pertencentes a grupos diferentes sejam 

heterogêneos em relação às características analisadas (MINGOTI, 2013). 

Dado um conjunto de dados com n elementos amostrais, composto de p variáveis 

aleatórias, a análise de agrupamentos visa separar os elementos em g grupos. Tem-se, 

então, para cada elemento amostral j, um vetor de medidas definido por: 

𝑋𝑗 = [𝑋1𝑗 𝑋2𝑗 … 𝑋𝑝𝑗],      𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

Em seguida, a partir da medida de dissimilaridade da distância euclidiana, dois 

elementos amostrais são comparados para cada variável aleatória pertencente ao conjunto 

de observações. Quanto menor for a distância euclidiana entre dois elementos, maior a 

similaridade entre eles. Dados dois elementos Xl e Xk, com l≠k, a distância euclidiana é 

definida por:  

𝑑(𝑋𝑙, 𝑋𝑘) = [(𝑋𝑙 − 𝑋𝑘)′(𝑋𝑙 − 𝑋𝑘)]
1
2 = [∑(𝑋𝑖𝑙 − 𝑋𝑖𝑘)2

𝑝

𝑖=1

]

1
2

 

Na análise de agrupamentos, fez-se necessário, ainda, definir uma técnica 

hierárquica aglomerativa. De acordo com Mingoti (2013), essas técnicas consistem na 

aplicação de algoritmos a partir da premissa de que cada elemento amostral inicial 

representa um cluster, de tamanho 1. A cada passo do algoritmo os n clusters iniciais são 

Eq. (3.1) 
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Eq. (3.3) 

Eq. (3.4) 

Eq. (3.5) 

agrupados de acordo com a relação entre suas características. A cada etapa o número de 

conglomerados diminui e o critério de parada se dá quando todos os elementos estão 

agrupados em um único cluster.  

O método de Ward, se caracteriza pelo princípio de que, em cada etapa do 

algoritmo, calcula-se a soma de quadrados dentro de cada conglomerado existente. Esta 

soma pode ser compreendida como o quadrado da distância euclidiana de cada elemento 

do cluster em relação à média do conglomerado em questão. Tem-se: 

𝑆𝑆𝑖 = ∑(𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑖)

𝑛𝑖

𝑗=1

′(𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑖) 

Onde, ni é o número de elementos do conglomerado Ci  na etapa k do algoritmo, Xij é 

o vetor de observações do j-ésimo elemento amostral pertencente ao i-ésimo grupo, �̅�𝑖 é 

o centroide do conglomerado Ci e SSi representa a soma de quadrados correspondente a 

este conglomerado. Na etapa k do algoritmo, a soma de quadrados total dentro de cada 

grupo g existente nesta etapa é definida como: 

𝑆𝑆𝑅 = ∑ 𝑆𝑆𝑖

𝑔𝑘

𝑖=1

 

Finalmente, a distância entre os conglomerados Cl e Ci é definida como a soma dos 

quadrados entre estes grupos:  

𝑑(𝐶𝑙, 𝐶𝑖) = [
𝑛𝑙𝑛𝑖

𝑛𝑙 + 𝑛𝑖
] (�̅�𝑙 − �̅�𝑖)′(�̅�𝑙 − �̅�𝑖) 

Em cada etapa do algoritmo, o método de Ward combina dois agrupamentos que 

resultam no menor valor da soma de quadrados total entre eles. Dessa forma, foi possível 

estabelecer agrupamentos que apresentam a ocorrência de relâmpagos homogênea, 

proporcionando um entendimento melhor da variabilidade espacial da ocorrência de 

relâmpagos no NEB.  

Além disso, foi utilizada a base de dados de precipitação para que fosse possível 

verificar a relação da ocorrência de relâmpagos e o período chuvoso em cada um dos 

agrupamentos encontrados a partir da análise de agrupamentos. Foi considerada a 

totalidade de pontos dentro de cada um dos cluster, onde a partir dos quais foi gerada uma 
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média mensal, que posteriormente foi ilustrada juntamente com os quantitativos de 

relâmpagos, visando a observação do comportamento das variáveis. 

 

3.3.2 Caracterização dos hotspots 

Uma vez determinada a distribuição da ocorrência de relâmpagos no NEB, para o 

período de 1998 a 2013, esses dados foram organizados em ordem decrescente, para se 

obter os hotspots de relâmpagos no NEB. Os pontos com maior ocorrência foram 

analisados individualmente de maneira que se tornasse possível a descrição das suas 

características e obtenção de discussões para a elevada ocorrência de relâmpagos. 

Para tanto, foi trabalhada uma metodologia similar à utilizada por Bourscheidt et 

al. (2009), onde foram verificados os parâmetros da topografia e direção do vento. O 

primeiro conjunto de dados utilizados foram os produtos orbitais do sensor ASTER que, 

a partir do levantamento estereoscópico (~30m), possibilitou a construção de um Modelo 

Digital de Elevação (MDE), visando compreender a topografia do local. A fim de 

entender os padrões de precipitação mensurados pelo TRMM, Biasutti et al. (2012) 

também elaboraram um MDE, para reproduzir a topografia das regiões de interesse. 

Nesse sentido, também foi necessária a utilização dos dados referentes à direção 

predominante do vento.  

A partir dos dados do ERA-Interim (0,5° de espaçamento de grade), foram 

plotadas as componentes na forma de linhas de corrente e magnitude do vento em duas 

maneiras: uma média sazonal para o período, e uma média para todos os anos estudados. 

A partir dessas análises pode-se avaliar o sentido do vento e associar às informações de 

topografia e assim determinar o posicionamento médio do barlavento e do sotavento em 

relação aos hotspots, em especial aqueles localizados em altitude significante. 

 

3.3.3 Análise das características microfísicas das nuvens relacionadas à 

ocorrência de relâmpagos 

 

Para se buscar uma relação entre a ocorrência de relâmpagos e as características 

microfísicas das nuvens de tempestade, foi utilizada a técnica dos quantis. O banco de 

dados relativo às informações de microfísica (2A-CLIM e 2A25) foi submetido a um 
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filtro espaço-temporal, onde primeiro foram selecionadas apenas as órbitas do TRMM 

em que houve identificação de relâmpagos (segundo o LIS), as órbitas em que não foi 

registrada a ocorrência de relâmpagos, formaram o banco de dados denominado “Sem 

relâmpagos”.  

Em seguida as órbitas que tiveram o registro de relâmpagos, passaram por um 

filtro de localização (latitude e longitude) sendo captados apenas os dados dos pixels que 

coincidiram com as coordenadas da ocorrência de relâmpagos, para tal foi adotado um 

erro de 0,04° (aproximadamente 4 km), sendo este o valor escolhido por ser similar à 

resolução dos produtos 2A-CLIM e 2A25.  

Após esse filtro foram obtidos dois bancos de dados separados, um com as 

informações de microfísica de quando ocorreram relâmpagos (ora denominado “com 

relâmpagos”) e outro de quando não ocorreram relâmpagos, segundo o sensor LIS. O 

primeiro banco de dados contou com uma totalidade de 4.945 órbitas, enquanto o segundo 

contém 23.691 órbitas. A metodologia utilizada foi similar àquelas adotadas por Mattos 

e Machado (2011) e Wang et al. (2012). 

Essas informações foram então representadas em histogramas e comparadas 

segundo o teste T-student, para que fosse possível obter o conhecimento a respeito das 

diferenças as médias das distribuições. Em seguida escolheu-se os percentis de 25% e 

75% a fim de quantificar a probabilidade da ocorrência desses valores em ambos os 

bancos de dados. 

Os quantis são pontos adotados em intervalos regulares de uma série de dados, 

dividindo-a em subconjuntos de mesmo tamanho. Os principais quantis são os quartis 

(série dividida em quatro partes iguais), percentis (série dividida em cem partes iguais) e 

os decis, onde a série é dividida em dez partes iguais (OLIVEIRA, 2014; WILKS, 2006). 

Oliveira et al. (2017), corroborando o que foi levantado por Wilks (2006), 

afirmaram que a técnica dos quantis tem uma grande vantagem sobre as técnicas 

tradicionalmente utilizadas, uma vez que estas usam a normalização pela média e desvio 

padrão, o que é amplamente dependente da hipótese de que a distribuição seja normal, o 

que nem sempre acontece nas séries de parâmetros atmosféricos. A Figura 3.6 retrata 

resumidamente como os dados foram trabalhados em cada etapa do trabalho. 
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Figura 3.6 – Organograma da metodologia a ser aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados que o presente trabalho obteve. 

Primeiramente, é demonstrada a distribuição geral, e posteriormente, o produto retirado 

desta, com a localização dos pontos onde mais ocorreram relâmpagos no NEB, doravante 

denominados hotspots.  

Em seguida, é apresentada a distribuição sazonal, tendo como base as estações do 

ano no hemisfério sul, buscando uma associação com os sistemas atmosféricos que 

ocorrem em cada região e período; além dos resultados associados à análise de 

agrupamentos. O tópico seguinte traz informações relativas à busca de relações entre o 

relevo do NEB e a ocorrência de relâmpagos, finalizando com os resultados inferidos a 

partir das análises dos bancos de dados referentes às características microfísicas das 

nuvens. 

 

4.1 Distribuição Geral  

O mapa da ocorrência de relâmpagos no NEB (Figura 4.1), representa a frequência 

média da ocorrência de relâmpagos (relâmpagos.km-2.ano-1) a partir do sensor LIS do 

satélite TRMM, no decorrer de 16 anos (1998-2013), com uma resolução de 0.1°. Esses 

dados foram elaborados por Albrecht et al. (2016) visando à análise de relâmpagos 

ocorridos em toda a faixa intertropical. Entretanto, essa dissertação de mestrado apresenta 

um foco diferenciado, objetivando a análise das características intrínsecas da região NEB. 

Foi encontrada uma diferença marcante entre regiões mais próximas da costa leste 

e o interior do continente, de forma que a atividade elétrica parece aumentar à proporção 

que consideramos regiões mais centrais do continente. Assim, sugere-se que para o leste 

do NEB, especialmente nas regiões costeiras, a atividade convectiva seja menor e assim 

a ocorrência de relâmpagos por consequência também seja menor, além da predominância 

de nuvens quentes para a região, conforme afirmado por Araújo Palharini e Vila (2017). 

No entanto, algumas regiões costeiras apresentam taxa de ocorrência de 

relâmpagos moderada (até 20 relâmpagos km-2 ano-1) como no litoral sul do estado da 

Bahia, podendo estas estarem associadas a zonas de convergência de grande escala, como 

a Zona de Convergência do Atlântico Sul, de acordo com o apontado por Christian et al. 
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(2003). Em geral, os estados do Piauí, Maranhão e Bahia concentram os locais de maior 

ocorrência de relâmpagos no NEB. 

Figura 4.1 – Frequência média de relâmpagos (relâmpagos.km-2.ano-1) sobre o NEB, no 

período de 1998 a 2013, com resolução de 0,1°. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma atividade moderada de relâmpagos também foi observada nos estados do Rio 

Grande do Norte e Pernambuco, fato que pode ser explicado pelo relevo da região. O 

planalto da Borborema é uma barreira topográfica, que possui até 1200 m de altitude, e 

assim dificulta o escoamento atmosférico, portanto sugere-se que os ventos de leste, ao 

encontrarem a orografia ascendam e acabem por favorecer a precipitação orográfica no 
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lado leste da barreira e junto a esta, movimentos convectivos que possibilitem a geração 

de cargas nas nuvens.  

Essa proposição concorda com as relações entre orografia e ocorrência de 

relâmpagos descritas no estado do Paraná (BENETI et al., 2002), Rio Grande do Sul 

(BOURSCHEIDT et al.,2009) e São Paulo (MATTOS, 2009), na região central dos 

Estados Unidos (KASTMAN et al., 2017) na Pennsylvania (BARROS, KULIGOWSKI, 

1998), no Arizona (LÓPEZ et al., 1997) e na Índia (KANDALGAONKAR et al., 2005). 

A orografia parece influenciar também na região central do estado da Bahia, que também 

apresenta atividade elétrica moderada e tem como barreira orográfica marcante a Chapada 

Diamantina, com altitudes que podem chegar a mais de dois mil metros. No tópico 4.5 

essa relação é discutida mais detalhadamente. 

 

4.2 Localização e descrição dos hotspots 

Os locais com alta ocorrência de registros de relâmpagos (superior a 34 

relâmpagos km-2 ano-1) estão distribuídos entre o oeste da Bahia, sul dos estados do Piauí 

e Maranhão, e na região norte também dos dois estados (ver Figura 4.2 e Tabela 4.1). Os 

hotspots localizados na porção norte dos estados do Piauí e Maranhão (Rank 1, 4, 7, 9, 

14, 16 e 18), devido à sua localização geográfica, com latitudes variando entre 2° S e 4° 

S, durante parte do ano, sofrem influência da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT 

(MOLION, BERNARDO, 2002; UVO, 1989), esse sistema é descrito como um dos mais 

contributivos para formação de intensas correntes convectivas, carregamento elétrico de 

nuvens e geração de relâmpagos (ALBRECHT et al., 2016; CHRISTIAN et al. 2003). 

Os demais hotspots (ao sul) sugerem ter mais influência de Sistemas Convectivos 

de Mesoescala – SCM, pois conforme apontado por Rasmussen et al. (2014), a região 

possui grande quantidade de relâmpagos associados a núcleos de convecção, tanto os 

profundos quanto os largos, principalmente durante o verão austral. Estudos como o de 

Machado e Rossow (1993), realizados anteriormente, já apontavam para a ocorrência de 

sistemas convectivos para essa região. 
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Figura 4.2 – Representação gráfica da localização dos hotspots de relâmpago do NEB, 

sobreposto ao mapa de relevo da região. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os hotspots localizados na região sul do Piauí, oeste da Bahia e sul do Maranhão, 

localizam-se em regiões de orografia acentuada (Chapada das Mangabeiras, Serra Geral 

do Goiás e  Serra do Penitente, respectivamente) indicando que a iniciação e manutenção 

da convecção pode ser forçada pela topografia local. Mais detalhes a respeito serão 

debatidos no item 4.5.  

Tabela 4.1 – Localização dos 20 hotspots de relâmpago no NEB. 

Rank Cidade mais 

próxima 

UF Coordenadas do centro 

do pixel 

Taxa de relâmpagos 

(relâmpagos km-2 ano-1) 

1 Batalha PI 4° 3’ 8.991’’ S 

42° 14’ 55.547’’ W 

44.57 

2 Barreiras do 

Piauí 

PI 9° 56’ 54.904’’ S 

45° 27’ 29.124’’ W 

44.48 

3 São Desidério BA 12° 32’ 41.489’’ S 

46° 8’ 45.751’’ W 

39.90 

4 Cajapió MA 2° 51’ 29.291’’ S 

44° 33’ 15.138’’ W 

39.29 

5 Luís Eduardo 

Magalhães 

BA 11° 57’ 17.119’’ S 

45° 57’ 16.194’’ W 

38.81 

6 Gilbués 

 

PI 9° 51’ 0.486’’ S 

45° 27’ 8.778’’ W 

38.43 
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7 Barras PI 4° 8’ 55.913’’ S 

42° 20’ 54.889’’ W 

38.18 

8 Balsas MA 8° 38’ 46.735’’ S 

46° 45’ 14.167’’ W 

38.02 

9 Batalha PI 3° 56’ 51.231’’ S 

42° 9’ 3.056’’ W 

37.51 

10 Santa Filomena PI 8° 57’ 8.533’’ W 

45° 45’ 11.095’’ S 

37.49 

11 Santa Filomena PI 8° 56’ 42.836’’ S 

45° 39’ 11.325’’ W 

37.45 

12 Timbiras MA 4° 9’ 15.190’’ S 

43° 39’ 28.755’’ W 

37.24 

13 Picos PI 7° 2’ 52.507’’ S 

41° 33’ 11.059’’ W 

37.23 

14 Barras PI 3° 56’ 59.583’’ S 

42° 15’ 0.900’’ W 

36.80 

15 Santa Filomena PI 9° 26’ 35.272’’ S 

45° 45’ 4.670’’ W 

35.89 

16 Arari MA 3° 27’ 10.365’’ S 

44° 38’ 45.783’’ W 

35.72 

17 Correntina 

 

BA 13° 20’ 43.520’’ S 

45° 39’ 4.876’’ W 

35.39 

18 Batalha PI 4° 2’ 52.715’’ S 

42° 9’ 2.628’’ W 

35.27 

19 Luís Eduardo 

Magalhães 

BA 12° 26’ 58.421’’ S 

46° 8’ 55.176’’ W 

34.91 

20 Monsenhor Gil PI 5° 32’ 55.289’’ S 

42° 33’ 1.284’’ W 

34.90 

 

Rasmussen et al. (2014) ao estudarem a relação entre atividade convectiva e 

atividade elétrica para a América do Sul, conceituaram dois tipos de núcleos convectivos: 

i) Núcleo convectivo profundo como um volume contíguo de eco convectivo superior a 

40 dBZ e ≥10 km de altura, o que indica a convecção mais profunda e vigorosa 

localmente; ii) um núcleo convectivo largo como sendo um volume de eco contíguo de 

40 dBZ ≥1000 km² que indica a presença de forte convecção localizada dentro de uma 

área horizontalmente grande; sugerindo sistemas convectivos fortes que se organizam na 

mesoescala.  

Para os autores essas regiões contíguas, são altamente susceptíveis à geração de 

precipitação intensa. Ao espacializar esses núcleos convectivos na América do Sul, 

alguns pontos destacam-se por coincidirem com os hotspots elencados nesta pesquisa, 

corroborando a afinidade existente entre as duas variáveis.  

Para verificar a existência de algum tipo de tendência nos dados, também foi 

analisada a série histórica para todo o período de estudo com resolução mensal, logo os 
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16 anos foram tabulados como 192 meses. O resultado demonstrado na Figura 4.3 foi 

elaborado para os cinco primeiros hostpots, por apresentarem maiores acumulados de 

relâmpago, facilitando a visualização dos dados na forma de gráfico. A representação é 

marcada por seu comportamento próximo ao eixo x, devido à quantidade de zeros, 

característica peculiar da variável em estudo. 

É perceptível que alguns picos se sobressaem perante os demais, como o que 

ocorre no centésimo mês (abril/2006) para a série referente ao município de Batalha-PI, 

possivelmente influenciado pelo posicionamento mais ao sul da ZCIT; e no 39° mês 

(março/2001) para a representação do pixel próximo à cidade de São Desidério-BA, 

entretanto nenhuma das curvas avaliadas mostram tendência nos dados, segundo o teste 

de Mann-Kendall, a 99% de confiança. O teste para verificar a tendência dos dados 

também foi realizado para as séries históricas de cada um dos clusters descritos nesta 

pesquisa e inferiu-se que não existe tendência para estes dados (Cluster 1 p-

valor=0.62335; Cluster 2 p-valor=0.86442; Cluster 3 p-valor=1; Cluster 4 p-

valor=0.6588). 

Grieser et al. (2018), afirmaram que existe uma tendência quando há uma direção 

crescente ou decrescente persistente nos dados, o que não ocorreu neste caso. Contudo, 

os dados aparentam ter um comportamento sazonal, sendo esta semestral. A sazonalidade 

será discutida no tópico seguinte. 
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Figura 4.3 – Série histórica (192 meses) dos cinco primeiros hotspots de relâmpagos do NEB, com o valor-p indicado para o teste de Mann-Kendall. 
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4.3 Sazonalidade 

A análise da sazonalidade (Figura 4.4), apontou para uma maior atividade de 

relâmpagos durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro (média da região é de 

aproximadamente 0,04 relâmpagos km-2 dia-1), meses que correspondem ao verão para o 

hemisfério sul. A segunda estação com maior ocorrência de relâmpagos foi o outono (em 

média 0,02 relâmpagos km-2  dia-1), seguida por primavera e inverno (0,016 relâmpagos 

km-2 dia-1 e 0,002 relâmpagos km-2 dia-1, respectivamente).  

Durante o verão, a ocorrência de relâmpagos varia em todos os pontos de grade 

entre 0 e 0,16 relâmpagos km-2 dia-1, sendo os menores valores registrados próximos às 

regiões costeiras (principalmente leste do NEB) e os maiores no sul dos estados do Piauí 

e Maranhão. A estação que apresentou menor atividade de relâmpagos foi o inverno, onde 

quase todo o território do NEB não apresentou registros de relâmpagos, exceto no Norte 

do Piauí e Maranhão, que registrou valores próximos a 0,03 relâmpagos km-2 dia-1.  

Pinto et al. (2006) estabeleceram uma maior contagem de relâmpagos durante os 

meses de Junho a Setembro entretanto, a divergência com a presente pesquisa está 

associada à região de estudo, uma vez que o trabalho foi realizado para a área de cobertura 

da rede RINDAT, que possui maior densidade na região sudeste do Brasil, além de não 

possuir nenhum sensor no NEB e identificar apenas relâmpagos NS. Porém é concordante 

com os resultados de Rasmussen et al. (2014) que apontaram uma maior ocorrência de 

relâmpagos durante o verão austral (DJF), tanto associados a núcleos de convecção 

largos, quanto a núcleos de convecção profundos. 

De forma mais específica, Araújo Palharini e Vila (2017), ao examinarem o 

comportamento das nuvens que ocorrem no NEB, relataram que a maior ocorrência de 

nuvens associadas a precipitação ocorre durante o período compreendido entre dezembro 

e abril, quando também ocorrem maiores índices de convecção profunda no NEB, exceto 

para a costa leste, quando os maiores acumulados de precipitação, ocorrem durante o 

inverno, além da ocorrência de nuvens quentes predominar, concordando com os 

resultados aqui descritos. Importante ressaltar que os índices de convecção profunda estão 

relacionados com a ocorrência de tempestades e com maiores registros de relâmpagos. 
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Figura 4.4 – Sazonalidade da ocorrência de relâmpagos no NEB, no período de 

1998 a 2013. (a) DJF; (b) MAM; (c) JJA; (d) SON. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Análise de agrupamentos 

A distribuição mensal foi analisada de forma que foram feitos testes para 

determinar a quantidade de clusters que melhor explicaria as regiões de ocorrência de 

relâmpagos. Assim foi verificada a distribuição para dois, três, quatro, cinco e seis 

agrupamentos, optando-se pela alternativa composta por quatro clusters. Procedimento 

análogo foi adotado para a medida de dissimilaridade, em que foram testadas a distância 

euclidiana e distância euclidiana quadrática, sendo a escolhida a primeira metodologia. 
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Os resultados da análise de agrupamentos mostraram quatro grupos bem delimitados 

(Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 – Representação gráfica da divisão da área de estudo nas quatro regiões 

homogêneas quanto à ocorrência de relâmpagos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O primeiro agrupamento corresponde aos locais onde foram registradas as 

menores taxas de relâmpagos, tem sua maior parte localizado na região leste do NEB, 

tomando uma grande faixa que vai desde a Bahia ao Ceará. O agrupamento 2, registrou 

valores médios entre 0,014 e 0,021 relâmpagos km-2 dia-1 tendo como áreas de destaque 

as regiões com barreiras orográficas como o Planalto da Borborema (estados do RN, AL, 

PE), a Serra Grande (divisa PI/CE) e a Chapada Diamantina no centro da Bahia. O 

agrupamento 3 já apresenta valores mais elevados de ocorrência de relâmpagos em 

relação aos agrupamentos 1 e 2, chegando a 0,042 relâmpagos km-2 dia-1. Os valores mais 

altos foram registrados no agrupamento 4, que compreende quase a totalidade dos 
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hotspots previamente citados neste trabalho, com a taxa de ocorrência máxima de 0,07 

relâmpagos km-2 dia-1. 

Com base nos dados de 148 estações da Agência Nacional de Águas – ANA para 

o período de 1972 a 2002, Oliveira et al. (2017) realizaram a análise de agrupamentos 

para a precipitação do NEB e elencaram 5 regiões distintas para a região. Ao observar o 

mapa elaborado pelos autores citados acima, percebeu-se que os agrupamentos não 

coincidiram com os encontrados pela presente pesquisa, apesar da relação entre a 

precipitação e a quantidade de relâmpagos.  

Todavia, este fato é claramente justificado pelas propriedades físicas necessárias 

para a geração e separação de cargas no interior das nuvens que nem sempre ocorrem 

quando acontece precipitação. A relação aparenta ser mais próxima quando comparado 

com os dados de convecção profunda, conforme é possível inferir a partir da comparação 

com os dados de Araújo Palharini e Vila (2017). 

As regiões metropolitanas e capitais do NEB, encontram-se no primeiro cluster, 

aquele que apresenta os menores índices de ocorrência de relâmpagos em relação aos 

demais, com exceção de Teresina-PI e São Luís-MA, inseridas nos agrupamentos 3 e 2, 

respectivamente. Esses resultados divergem daqueles apresentados por Santos et al. 

(2016), que ao aplicarem a análise de cluster para a incidência de relâmpagos nuvem-solo 

no estado de São Paulo, utilizando dados das redes RINDAT e BrasilDAT, encontraram 

6 áreas distintas para o estado, sendo que a maior concentração de descargas ocorreu na 

região composta por grandes centros urbanos como São Paulo, Guarulhos e Santo André 

(dentre outros), e elevação em torno de 1000 m. A menor concentração de descargas 

ocorre na RH6, composta por uma área mais plana (aproximadamente 200 m) e 

arborizada.  

Este fato é justificável pela proporção das regiões em estudo, onde a RMSP possui 

mais de 19 milhões de habitantes distribuídos em quase 8 mil km², enquanto a maior 

região metropolitana do NEB é a de Recife com pouco mais de 3,5 milhões de habitantes, 

espalhados por 3,2 km² (IBGE, 2010). Neste sentido, a RMSP aparenta exercer um efeito 

mais intenso nas condições ambientais da região onde está inserida devido às suas 

proporções, conforme proposto por Farias et al. (2009), associado ao efeito da ilha de 

calor e à concentração de material particulado. 
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Ainda em relação à análise de agrupamentos, foram obtidas as médias mensais 

dos dados normalizados (relâmpagos  km-2  dia-1) entre todos os pontos de grade contidos 

em cada cluster, assim pode-se comparar essas médias e apresentá-las na forma de gráfico 

(Figura 4.6), para que além de poder observar a variação espacial, poder avaliar a variação 

mensal da variável em estudo.  

Conforme já demonstrado anteriormente, o cluster 4 apresentou os maiores 

índices de ocorrência de relâmpago, seguido pelos agrupamentos 3, 2 e 1, nesta ordem. 

Observa-se que a distribuição das médias mensais das quatro regiões é bastante 

semelhante, tendo os menores valores entre os meses de maio e setembro, e os maiores 

valores registrados de outubro a março. O que difere entre os agrupamentos é exatamente 

a quantidade de registros de relâmpago por km².  

 

Figura 4.6 – Taxa mensal média de ocorrência de relâmpagos (relâmpagos . km-2 . dia-1) 

em cada um dos agrupamentos. 
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4.5 Relação da ocorrência de relâmpagos com o relevo 

Diversos autores documentaram a possibilidade da topografia influenciar na 

ocorrência de tempestades e produção de relâmpagos nas mais diversas áreas do globo, 

sendo apontados para os principais hotspots mundiais de relâmpago o Lago Maracaibo e 

a Bacia do Congo (ALBRECHT et al., 2016; ALBRECHT et al., 2011; NACCARATO, 

PINTO JR., 2012; RASMUSSEN, HOUZE 2011). Neste sentido, o presente estudo 

buscou avaliar essa influência na região NEB.  

Análises preliminares buscando a relação entre a distribuição de relâmpagos e o 

relevo indicaram certa afinidade a partir da coincidência de agrupamentos diferentes com 

a presença de algumas barreiras orográficas, exemplificado pela região do cluster 2 

localizada nos estados do RN, PB e PE, evidenciando uma proximidade com o planalto 

da Borborema (Figura 4.5). O mesmo aconteceu com a mudança de agrupamentos (e com 

isso maiores taxas de relâmpago), com a região central da Bahia, coincidindo com a 

presença dos pontos mais altos do NEB, presentes na chapada Diamantina.  

Os resultados mostraram que as maiores taxas de relâmpago se concentram na 

região noroeste do NEB, por influência da ZCIT, e no sudoeste do NEB, por influência 

de Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), entretanto a alteração dos valores nas 

taxas de relâmpago, bem como a análise de agrupamentos sugere alguma relação com a 

topografia. Para tal, foi gerada a média da magnitude do vento e verificado qual o sentido 

predominante do vento para o período de estudo, verificando-se que para a maior parte 

do NEB o vento é predominantemente de leste, com algumas regiões no interior do 

Maranhão com ventos de nordeste (ver Figura 4.7). 

Uma vez determinado o padrão de vento da região, foi traçado o perfil da relação 

topografia x taxa de relâmpagos, sendo analisados cada um dos hostpots, de forma, sendo 

destacados aqui apenas os cinco primeiros, visto que os demais apresentaram resultados 

semelhantes.  

Para o primeiro ponto com alta taxa de incidência de relâmpagos, localizado no 

município de Batalha-PI (Figura 4.8), as altitudes variam entre 20 e 200 m e a taxa e 

relâmpagos atinge o pico de mais de 44,5 relâmpagos/km².ano. O gráfico para o hotspot 

localizado em Barreiras do Piauí-PI (Figura 4.8), demonstra relevo bem variável entre 

300 e 600 metros (condizentes com a região da chapada das mangabeiras) e mais de 44,4 

relâmpagos/km² registrados anualmente.  
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Figura 4.7 – Climatologia da magnitude (m/s) e sentido do vento no NEB, durante o 

período de 1998 a 2013. 

 

 

Os gráficos de São Desidério e Luís Eduardo Magalhães (Figura 4.8), ambos no 

estado da Bahia, possuem comportamento semelhante, visto que os municípios se 

encontram na porção mais elevada do relevo, inseridos na Serra Geral do Goiás, e os picos 

de concentração de relâmpagos (em torno de 39 relâmpagos/km.ano), tendo como 

barlavento a parte mais suave da orografia, e a sotavento a porção mais íngreme. 

Para o hotspot de Cajapió-MA, destaca-se o relevo de pouca variação pela 

inserção na planície litorânea do estado. Analisando os gráficos, inexiste correlação entre 

a variável em estudo e a topografia do local, uma vez que os picos não coincidem e alguns 

pontos de relativo aumento da taxa de relâmpagos coincidem com decréscimos da altitude 

(ver Figura 4.8). 
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Figura 4.8 – Perfis Leste-Oeste integrados: altitude (preto) e taxa de relâmpagos 

(vermelho), para os cinco primeiros hotspots de relâmpago no NEB. O ponto de 

intersecção entre as linhas vermelhas, representa a localização exata do hotspot.  
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Em nenhum dos hotspots estudados, a topografia local aparenta ter uma relação 

mais próxima com o quantitativo de relâmpagos, por não haver coincidência entre os 

picos das variáveis ou não ocorre a interrupção abrupta do relevo (o que favorece mais 

formação de correntes ascendentes), mas sim de forma suave. 
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Resultados que discordam dos apresentados de Barros e Kuligowski (1998); na 

costa leste da América do Norte; Schulz e Diendorfer (1999) na Áustria; Rasmussen et 

al. (2014) na cordilheira dos Andes; Azambuja (2017) analisou áreas da região Sul 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Bourscheidt et al. (2009) em uma região 

de relevo bastante variável no estado do Rio Grande do Sul, ao concluírem que a 

densidade de relâmpagos está relacionada com a inclinação do terreno e/ou com a altitude 

do local. Fato que pode ser justificado pela distinção dos sistemas atmosféricos atuantes 

em cada uma das regiões, além da magnitude das elevações registradas em cada local, em 

que as maiores altitudes do NEB se enquadram entre 1500 e 2000 m de altitude.  

Ainda buscando avaliar a relação entre as variáveis, dividiu-se o NEB em quatro 

classes construídas em função da altitude, e a partir dessa divisão foi construído o gráfico 

do comportamento mensal da quantidade normalizada de relâmpagos em cada uma dessas 

categorias. As classes foram divididas de acordo com os quartis da distribuição de relevo 

para o NEB (Figura 4.9). O comportamento das distribuições é bem similar, com máximo 

de ocorrência na primavera/verão e mínimo no outono/inverno, seguindo regime de 

precipitação. 

 

Figura 4.9 – Ocorrência mensal média de relâmpagos (relâmpagos . km-2 . dia-1) 

relacionada às classes de elevação do relevo. 
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Uma pequena diferença pode ser observada na curva que representa as menores 

altitudes (0-175 m), que não apresenta a mesma diminuição das demais categorias nos 

meses de outono e inverno austral. Provavelmente, este fato se dá devido aos Distúrbios 

Ondulatórios de Leste (DOL), que durante esse período podem estar atuando na região 

da costa litorânea do NEB, estando toda esta inclusa na primeira classe de relevo, em 

concordância com o colocado por Yamazaki e Rao (1977) ao indicarem que as chuvas de 

inverno ao longo da costa leste do NEB parecem estar associadas com este sistema.  

No que diz respeito às classes de relevo, ressalta-se que durante o período de 

setembro a fevereiro, as classes com maior altitude tendem a apresentar maiores 

densidades de relâmpagos, sendo ainda a classe de maior altitude (> 571 metros) a que 

apresenta as mais elevadas taxas de relâmpagos/km² por mês. Resultados diferentes dos 

mostrados por Bourscheidt et al. (2009) em que seus dados não mostraram correlação. Os 

autores estabeleceram uma correlação significativa (R=0,91), ao dividirem a região 

estudada em classes de inclinação do terreno, determinando que nas maiores inclinações 

ocorriam as maiores densidades de relâmpagos. 

Foi realizada ainda uma divisão das classes de relevo em função dos quatro 

agrupamentos previamente demonstrados no trabalho, com a finalidade de verificar se as 

categorias responderiam de formas diferentes em cada um dos clusters (ver Figura 4.10). 

Para o cluster 1, obteve-se as menores densidades de relâmpago do NEB, tem-se que de 

abril a setembro destacam-se as regiões mais baixas (correspondentes ao litoral); 

enquanto de outubro a março, despontam as regiões mais altas.
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Figura 4.10 – Ocorrência mensal média de relâmpagos (relâmpagos . km-2 . dia-1) relacionada a classes de elevação do relevo em cada um dos 

agrupamentos determinados. 
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Além da atuação dos DOL durante o inverno, outro fator que pode explicar a 

ocorrência de relâmpagos neste período é a atuação dos sistemas frontais, principalmente 

no litoral sul do NEB. Este comportamento também pode ser observado nos demais 

clusters. Fedorova et al. (2016) afirmaram que durante o inverno, as frentes frias são mais 

intensas e mais rápidas e, às vezes, chegam a latitudes tropicais e equatoriais, podendo 

influenciar regiões como o sul da Bahia (em média 15 vezes/ano), Aracaju-SE (média de 

5/ano) e Maceió-AL (média de 2/ano). Quanto à relação com a incidência de relâmpagos, 

Albrecht et al. (2016) afirmam que algumas regiões costeiras e oceânicas tem incidência 

associada a ciclones extratropicais de escala sinótica e frentes frias que ocorrem no 

decorrer do ano e em todos os momentos do dia ou seja, há um ciclo anual e diurno 

inexistente ou  desprezível. 

Ainda referente ao cluster 1, as ocorrências de altas taxas de relâmpagos durante 

o verão podem ser influenciadas, na porção norte do agrupamento, pela presença da ZCIT 

que assume sua posição mais austral, como também pela ocorrência dos Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis – VCAN.  

Para o cluster 2, o comportamento é similar ao que ocorre com o agrupamento 1, 

onde de abril a maio as maiores taxas de relâmpagos estão nas menores latitudes, e de 

outubro a março o processo se inverte. Ressalta-se que o agrupamento 2, por estender-se 

até a porção oeste do NEB, também sofre influência de processos convectivos durante o 

verão, o que pode explicar as taxas maiores de ocorrência. Para os clusters 3 e 4 os 

processos são semelhantes, destacando-se a formação de processos convectivos 

profundos.  

Portanto, a topografia local parece não ter uma relação direta com os quantitativos 

de relâmpagos no NEB. Pela avaliação dos clusters observou-se que apenas em alguns 

meses predominaram maiores taxas de relâmpagos para regiões mais elevadas, para 

outros períodos o comportamento foi invertido. Outros fatores, como a inclinação do 

terreno podem ter maior influência do que a sua elevação, assim como discutido por 

Bourscheidt et al. (2009). Portanto, uma análise da inclinação do terreno deve ser 

realizada para obter maiores conclusões sobre esta temática. 
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4.6 Relação entre relâmpagos e as características microfísicas das nuvens  

 

Conforme mostrado anteriormente por meio da literatura, a eletrificação e 

posterior separação de cargas no interior de nuvens de tempestade estão relacionadas a 

processos termodinâmicos e micofísicos dessas nuvens. Dentre os parâmetros disponíveis 

para a realizaçao deste pesquisa, elencou-se aqueles que teriam maior relação a partir do 

que estudos anteriores já apontaram. Portanto foram selecionados: Conteúdo integrado de 

água líquida na nuvem (do inglês, Cloud Water Path – CWP), Conteúdo integrado de gelo 

(do inglês, Ice Water Path – IWP), Precipitação convectiva (do inglês, Convective 

Precipitation – CP), Altura do nível de congelamento (do inglês, Freezing Height – FH), 

Conteúdo integrado de água de chuva (do inglês, Rain Water Path – RWP), Taxa de 

precipitação em superfície (do inglês, Surface Precipitation – SP), Probabilidade de 

precipitação (do inglês, Probability of precipitation – PP) e Tipo de chuva (do inglês, 

Rain Type – RT). 

Para a primeira variável, Conteúdo integrado de água líquida na nuvem (CWP) 

(Figura 4.11), a distibuição do banco de dados de quando houve registro de relâmpagos 

descreve valores muito baixos, com a grande maioria dos dados inseridos nas primeiras 

classes (até 20 g/m²), enquanto que na ausência de relâmpagos os dados foram mais 

distribuídos tendo frequências registradas até valores superiores a 80 g/m². A partir do 

teste t-student é possível afirmar que as médias das duas distribuições são diferentes, com 

99% de confiança. 

Esses resultados concordam com os achados de Rosenfeld e Lensky (1998) que 

ao estudarem a microfísica de nuvens tropicais afimaram que a zona de fase mista (região 

típica de nuvens com crescimento vertical onde a água coexiste em vários estados) 

inferida por satélite, começa perto do nível de -6 ° C, e ainda que nesta zona existe uma 

diminuição contínua no teor de água da nuvem e na concentração do número de gotas 

logo, em nuvens bastante profundas a quantidade de água líquida na nuvem é menor, em 

detrimento da presença de água em outro estado, por exemplo, gelo. 

Neste sentido, Machado et al. (2014) discorreram que durante uma campanha de 

coleta de dados realizada em março de 2010, a cidade de Alcantara-MA teve uma alta 

taxa de precipitação de nuvens quentes (7,2 mm/h) e valores altos para vapor de água 

integrado verticalmente, e alto teor de CWP para nuvens não precipitantes. 
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Figura 4.11 – Distribuição de frequência do conteúdo integrado de água líquida na 

nuvem. 

 

 

A diferença da quantidade de CWP não é percebida apenas entre nuvens 

eletrificadas e não eletrificadas, pode ser perceptível também entre nuvens que dão 

origem a relampagos NS positivo e aquelas que originam os NS negativo. Albrecht, et al. 

(2011) estudaram as nuvens formadas sobre o estado de Rondônia, Amazônia brasileira, 

e concluíram que no final da estação seca, ocorrem mais relâmpagos NS-negativos sobre 

áreas com vegetação de floresta, enquanto sobre áreas sob pastejo predominantemente 

ocorrem relâmpagos  NS positivos. 

Para os autores, este processo seria influenciado pelas fortes correntes ascendentes 

que diminuiriam o espaço entre a base da nuvem e o nível de congelamento, lacuna esta 

que é preenchida principalmente por água líquida, corroborando o que foi afirmado 

anteriormente de que quanto maior o desenvolvimento vertical da nuvem, sugere-se que 

ela tenha menos água líquida no seu interior. Estes valores estão associado  ainda a um 

valor de energia convectiva potencial disponível (no inglês, Convective Available 

Potencial Energy – CAPE), mais elevados em locais com vegetação de porte arbóreo 

substituida por vegetação de porte herbáceo/arbustivo. 

A segunda variável avaliada foi o Conteúdo Integrado Verticalmente de Gelo (no 

inglês, Ice Water Path – IWP) (Figura 4.12). A distribuição de frequências demonstra 

uma queda acentuada na curva referente à não ocorrência de relâmpagos. No entanto, a 

redução na curva de IWP para quando ocorreram relâmpagos é bem menos acentuada 
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quando comparada com a anterior. sendo para o primeiro caso valores inferiores a 1 kg/m² 

e para o segundo valores superiores a 4,5 kg/m². A parir do teste t-student é possível 

afirmar que as médias das duas distribuições são diferentes, com 99% de confiança. 

 

Figura 4.12 – Distribuição de frequência do conteúdo integrado verticalmente de gelo. 

 

 

Esses resultados, reforçam a teoria apresentada por Williams (1988), onde haveria 

uma forte correlação entre a produção de relâmpagos e a massa de partículas de gelo no 

interior das nuvens, fato corroborado por muitas outras pesquisas no decorrer do tempo. 

Petersen e Rutledge (2001) afirmaram que grandes partículas de gelo se desenvolvem nas 

nuvens cumulonimbos como resultado de processos robustos de fase mista, 

impulsionados por correntes ascendentes convectivas, assim fluxos verticais diferenciais 

de pequenas e grandes partículas de gelo, e uma proporcionalidade direta presumida entre 

taxas de geração de carga no gelo e taxas de relâmpagos, preveem uma relação linear a 

ligeiramente não linear entre taxa de relâmpagos e o IWP. 

Petersen et al. (2005) ao analisarem três anos de dados referentes ao IWP obtidos 

a partir do TRMM para todo o globo, concluíram que o IWP nos regimes terrestre, 

costeiro e oceânico foram altamente correlacionados à densidade de raios (R > 0,97) para 

comparações instantâneas de relâmpagos ou quer examinando de forma integrada no 

tempo. Apontaram ainda as linhas de melhor ajuste entre a densidade de relâmpagos e o 
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IWP para os três regimes eram quase idênticas, exibindo diferenças na inclinação de 20% 

ou menos. Fatos confirmados posteriormente em escala local por Gauthier et al. (2006) 

ao utilizarem dados do TRMM e de radar para a  cidade de Houston – EUA. Wang et al. 

(2012) também afirmaram que as categorias com maiores taxas de relâmpagos tendem a 

ter partículas de gelo maiores, além de ter maior IWP. 

Para regiões no Brasil, Petersen et al. (2006) sugeriram que as propriedades 

estruturais verticais da convecção sobre a região sul da Amazônia respondem fortemente 

à modulação da circulação de monções em larga escala. A variabilidade de monções na 

estrutura termodinâmica e dinâmica atmosférica estrutura um forçamento consistente 

com as transições observadas na microfísica de precipitação convectiva, que, por sua vez, 

se manifestam em diferenças marcadas na atividade de raios e no IWP. 

Mattos e Machado (2011) avaliaram o IWP em função da taxa de relâmpagos NS 

para o estado de São Paulo. Os autores documentaram uma correlação forte (R=0,9) e 

concluíram que uma maior disponibilidade de partículas de gelo no interior da nuvem 

poderia intensificar a taxa de colisões, conduzindo a uma maior quantidade de partículas 

eletrificadas e intensificando o processo de eletrificação. Foi observado ainda que o 

conteúdo de gelo é importante durante a ocorrência de menores taxas de atividade elétrica, 

enquanto que para as maiores intensidades de convecção, o diâmetro efetivo destas 

partículas passa a ter um papel mais efetivo. 

Em seguida foram analisadas as mensurações de taxa de Precipitação Convectiva 

– CP, e o comportamento observado foi análogo ao encontrado para IWP, onde ambas as 

curvas apresentam rápido decaimento das frequências, sendo que a curva para os dados 

sem relâmpagos, apresenta queda mais marcante (Figura 4.13). As medidas para os dados 

sem relâmpagos estão próximas a zero, enquanto as de quando ocorreram relâmpagos 

possuem registros de frequências com valores próximos a 20mm/h, sendo que para 

segundo o teste t-student, pode-se afirmar que as médias das distribuição são diferentes, 

com 99% de cofiança. 
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Figura 4.13 – Distribuição de frequência da precipitação convectiva. 

 

 

Esses resultados são concordantes com os de Takayabu (2006), que ao utilizar três 

anos de dados globais dos sensores LIS e PR do TRMM, obteve resultados indicando que 

grandes quantidades de CP estão essencialmente relacioandas a correntes ascendentes 

convectivas intensas que podem sustentar partículas de tamanho de precipitação no nível 

da água super-resfriada e que resultam em atividade relâmpago vigorosa. Siingh et al. 

(2014) verificaram a atividade elétrica e CP em quatro regiões distintas da Índia e 

encontraram correlações positivas entre relâmpagos e chuva convectiva (~ 0,50) em todas 

as quatro regiões. 

Além disso, Zhou et al. (2002) também estabeleceram que o coeficiente de 

correlação entre os relâmpagos NS e a precipitação em sistemas convectivos é alto, e 

ainda que os relâmpagos NS podem ser utilizados para estimar a precipitação convectiva. 

Os autores estabeleceram uma equação de regressão entre a intensidade média da 

precipitação (R) e o número de descargas atmosféricas (L) no principal período de 

precipitação é R = 1,69 * ln (L)-0,27 com um bom coeficiente de correlação (r = 0,86). 

Corroborando este fato, Rasmussen e Houze (2011) realizaram um estudo de caso na 

Bacia do Prata, América do sul, e concluíram que uma tempestade teve 663 raios e uma 

grande porcentagem de chuva convectiva (94 %).  

Outra variável analisada foi a altura do nível de congelamento – FH (Figura 4.14), 

que está associada à altitude da isoterma de 0°C. A distribuição demonstra duas curvas 
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que tendem à distribuição normal, com a representação referente à ocorrência de 

relâmpagos leptocúrtica (menos achatada, dados menos dispersos) em relação à do banco 

de dados sem relâmpagos, além de ter a média ligeiramente superior à média de quando 

não ocorreram relâmpagos. Os dados foram submetidos ao teste t-student e com 99 % de 

segurança, pode-se afirmar que existe diferença entre as distribuições. 

 

Figura 4.14 – Distribuição de frequência da altura do nível de congelamento. 

 

 

O resultado concorda com as afirmações de Harris et al. (2000) que compararam 

a climatologia de FH estabelecida pelo NCEP com a climatologia produzida pelos autores 

a partir de dados do radar a bordo do TRMM, onde sugerem que as alturas de nível de 

congelamento nos trópicos são quase uniformes, variando entre 4500 e 5000 m. 

A dinâmica do nível de congelamento está relacionada às correntes existentes 

dentro das nuvens de tempestade além do estágio em que essas se encontram. Conforme 

demonstrado na Figura 2.2, quando estão no estágio de formação, predominam as 

correntes ascendentes, elevando assim a FH; quando no estágio de maturação, existem 

correntes ascendentes e descendentes, onde no local das correntes ascendentes ocorre a 

elevação da FH, em contrapartida no local onde predominam as correntes descendentes 

apresenta o rebaixamento da FH; por sua vez, no último estágio – dissipação – as 

correntes descendentes predominam, ocasionando mais uma vez o rebaixamento da FH, 

conforme descrito por Ahrens e Henson (2015). 
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Quando as nuvens Cb possuem correntes ascendentes relativamente fortes 

(maiores que 6 m/s) perto do nível de congelamento, fazendo com que este se eleve, 

alterações na microfísica da fase mista da nuvem são esperadas, mais cargas elétricas são 

geradas e subsequentemente mais relâmpagos são produzidos (PETERSEN, 

RUTHLEDGE, 2001; WILLIAMS ET AL., 2000, 1989; ZIPSER, LUTZ, 1994) 

Além da relação existente entre a FH e a atividade elétrica, Stolz et al. (2014) 

encontraram uma alta correlação (R²=0,96) entre a quantidade de relâmpagos e a região 

de máxima refletividade que se localiza logo acima da FH, para a região do Atlântico 

norte (0 – 36° N). Os autores justificaram seus resultados na hipótese de que os 

relâmpagos exigem altas concentrações de hidrometeoros congelados acima do nível de 

congelamento. Ainda neste sentido, Sherwood (2004) relatou que as correntes 

ascendentes continentais são significativamente mais fortes do que as marítimas e essas 

correntes mais fortes geralmente produzem tempestades mais altas com topos mais frios, 

e tempestades altas realmente produzem mais relâmpagos. 

Segundo Toracinta et al. (2002) a água super-resfriada (que se encontra logo 

acima do FH) contribui para o crescimento do graupel através da acreção e é um 

componente crítico da separação de carga por meio do mecanismo não-indutivo de 

colisão. Essas gotas de chuva super-resfriadas (milimétricas), sustentadas pelas correntes 

ascendentes, são altamente refletivas e junto com o crescimento da produção de graupel, 

maiores valores de refletividade acima do FH e menores reduções de refletividade são 

registrados, quando comparados com sistemas sem relâmpagos.  

Ressalta-se que as curvas se aproximam bastante pois os relâmpagos ocorrem em 

sua maioria próximo à fase de maturação de uma nuvem de tempestade, enquanto as 

correntes ascendentes são mais fortes (e o FH mais elevado) durante a fase de formação, 

quando não há elevada ocorrência de relâmpagos. Entretanto, ainda assim os valores são 

mais elevados quando ocorrem relâmpagos no NEB. 

A quinta variável analisada foi a quantidade integrada de água de chuva – RWP 

(Figura 4.15), onde ambas as curvas de distribuição apresentam menores valores de 

frequência com o aumento da quantidade de massa de água por m², entretanto a curva que 

representa o banco de dados sem registros de relâmpagos apresenta queda mais acentuada, 

ou seja, mais valores próximos a zero. As duas distribuições foram submetidas ao teste t-

student e com 99 % de confiança pode-se afirmar que apresentam diferença. 
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Figura 4.15 – Distribuição de frequência da quantidade integrada de água de 

chuva. 

 

 

A respeito desta variável, Czekala et al. (2001) narraram que a quantidade de água 

líquida total na coluna atmosférica, pode ser subdividida em duas frações. A primeira 

corresponde à água líquida associada à nuvem (aqui demonstrada como água líquida na 

nuvem – CWP) e uma segunda fração correspondente à água líquida precipitante, logo 

associada à chuva (aqui demonstrada como RWP). Os autores afirmam ainda que essas 

frações de nuvem e chuva podem variar de forma independentemente. Devido a esse fator 

o comportamento geral da distribuição de frequências pra RWP é bem semelhante à 

apresentação das mensurações de taxa de precipitação em superfície – SP, sexta variável 

analisada por este trabalho, portanto genericamente as comparações se darão em função 

da variável chuva em superfície (Figura 4.16). 

A relação entre SP e quantidade de relâmpagos aparenta ser bastante próxima, 

conforme já demonstrado pela Figura 4.10, onde os gráficos das duas variáveis 

apresentam o mesmo comportamento no decorrer do ano. Muitos resultados significativos 

foram obtidos a partir das correlações entre as atividades de relâmpago NS e a 

refletividade do radar, e entre as atividades de relâmpago NS a precipitação (ZHOU et 

al., 2002). 

 



108 

 

 

Figura 4.16 – Distribuição de frequência da taxa de chuva em superfície. 

 

 

Em concordância com os resultados deste trabalho, Zhou et al. (2002) colocaram 

que os resultados indicam uma forte relação entre a frequência de relâmpagos NS e a 

intensidade da precipitação, concordando também com Wang et al. (2012) ao afirmarem 

que as categorias com mais altas taxas de relâmpagos tendem a ter maior refletividade de 

superfície, ou seja SP mais elevada. 

  

Uma vez estabelecida a relação entre precipitação e taxa de relâmpagos, buscou-

se avaliar, segundo o algoritmo 2A-CLIM, a relação do que foi estimado como 

probabilidade de precipitação – PP, junto ao banco de dados da ocorrência de relâmpagos. 

Espera-se que esse levantamento possa de alguma forma auxiliar na previsão da 

ocorrência de relâmpagos, bem como minimizar os acidentes relacionados a este 

fenômeno. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 4.17, a curva que representa o banco de 

dados com ausência de relâmpagos, mostra frequências bem mais elevadas próximas à 

probabilidade do não acontecimento de precipitação, permanecendo com baixos 

quantitativos em valores intermediários, tendo uma leve subida novamente entre 95 e 

100% de probabilidade de precipitação, sugerindo o que de fato é observado no NEB, 

onde nem toda chuva possui relâmpagos associados, a exemplo das chuvas a partir de 
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nuvens estratiformes que ocorrem no NEB, como descrito por Araújo Palharini e Vila 

(2017).  

Figura 4.17 – Distribuição de frequência da probabilidade de precipitação. 

 

 

 

Para distribuição de frequências do banco de dados de quando houve registro de 

atividade elétrica, quase 70 % dos relâmpagos ocorreram enquanto era registrado entre 

95 e 100 % de PP, mais uma vez corroborando a relação próxima existente entre 

relâmpagos e precipitação. Vale ressaltar que quanto relação temporal entre essas 

variáveis, Piepgrass et al. (1982) encontrou certa defasagem entre a quantidade máxima 

de relâmpagos e a quantidade máxima de precipitação, devendo este fator ser levado em 

consideração para a tomada de decisões a respeito da emissão de alertas.  

A última variável a ser analisada foi a que especifica o tipo de chuva – RT (Figura 

4.18). O gráfico que representa a distribuição dos dados sem relâmpagos demonstra 

aproximadamente 9,8 % dos dados no intervalo correspondente a chuvas estratiformes, 

3,2 % de chuvas convectivas e quase 87 % dos dados representando eco muito fraco ou 

ruído. Para a distribuição dos dados de quando ocorreram relâmpagos, observa-se cerca 

de 16,8% dentro do intervalo referente a chuvas estratiformes, mais de 78,3 % em chuvas 

convectivas e em torno de 4,7 % dos dados representando eco muito fraco ou ruído. 

A ocorrência de relâmpagos em chuvas estratiformes já havia sido descrita por 

Takahashi (1982) ao explanar sobre a eletrificação de nuvens quentes e pouco profundas 
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no Havaí, onde a interação íon-gota durante a evaporação da gota é considerada o 

principal mecanismo de separação de carga em nuvens quentes, pois durante os 

aguaceiros, um gradiente de potencial negativo é observado no solo, provavelmente 

causado por íons negativos transportados do topo da nuvem para o solo por correntes 

descendentes. E a relação com chuvas convectivas já foi discutida anteriormente neste 

capítulo. 

8 

Figura 4.18 – Distribuição de frequência do tipo de chuva. 

 

 

Wang et al. (2012) analisaram quatro anos (2002 – 2005) de dados do TRMM e 

compararam o comportamento das leituras de chuva do PR quando ocorriam relâmpagos, 

encontraram dados concordantes com a presente pesquisa, pois 86,5% dos relâmpagos 

aconteceram durante a ocorrência de precipitação convectiva, enquanto apenas 13,5% 

durante precipitação do tipo estratiforme. Cabe ressaltar que na pesquisa feita pelos 

autores foi abordada a totalidade das órbitas do TRMM sobre os continentes, tanto para 

o Hemisfério Sul, quanto para o Norte, o que pode explicar a leve diferença entre os 

percentuais. 

A Tabela 4.2 sintetiza o que foi aferido a partir das análises de microfísica das 

nuvens para os dois bancos de dados obtidos. Esses resultados, tal qual o teste T-student, 

sugerem mais uma vez a distinção entre as duas distribuições e a com isso as diferenças 

que a atmosfera apresenta para a ocorrência, ou não, de relâmpagos.  
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Sugere-se que o valor máximo de CWP para os dados que representam a 

ocorrência de relâmpagos, demonstra a fase mista das nuvens de tempestade, mas ainda 

assim o valor é bem menor quando comparado com o máximo ocorrido nos dados sem 

relâmpagos. Esses resultados indicam a existência de nuvens com desenvolvimento 

vertical significativo, todavia sem a geração de cargas no interior destas, ou ainda a 

nuvem estava carregada eletricamente, mas no momento da passagem do sensor orbital, 

não foi registrado nenhum relâmpago.  

O valor máximo de CP e SP, sugere que nem toda chuva convectiva vem 

acompanhada de relâmpagos, onde foi registrada uma taxa de chuva em torno de 99 mm/h 

sem o registro da ocorrência de relâmpagos. Cabe ressaltar que a mensuração de chuva, 

principalmente aquelas associadas a nuvens quentes tende a apresentar deficiências, 

conforme relata Machado et al. (2014), uma vez que as estimativas de precipitação por 

satélite dotados com sensores de microondas exploram a relação entre o gelo na nuvem e 

a chuva na superfície, como essas nuvens são desprovidas ou não têm gelo, as estimativas 

de precipitação para chuva quente são imprecisas. 
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Tabela 4.2 – Valores mínimos, máximos e percentis de 25% e 75% dos parâmetros de microfísica avaliados. 

 

Variáveis 

Sem Relâmpagos Com Relâmpagos 

Mínimo P25% P75% Máximo Mínimo P25% P75% Máximo 

Conteúdo de água líquida na nuvem (kg/m²) 0 0,001 0,007 1,71 0 0,001 0,001 0,84 

Conteúdo integrado de gelo (kg/m²) 0 0,1 0,1 39,1 0 0,1 1,5 38,9 

Precipitação convectiva (mm/h) 0 0,25 0,25 99,75 0 0,25 5,25 99,75 

Altura do nível de congelamento (m) 3000 4725 4935 5835 4200 4785 4935 5415 

Conteúdo de água de chuva (kg/m²) 0 0,33 0,33 21,67 0 0,33 2,09 17,05 

Taxa de precipitação em superfície (mm/h) 0 0,25 0,25 99,75 0 1,25 7,25 99,75 

Probabilidade de precipitação (%) 0 4,5 19,5 99,5 0 92,5 99,5 99,5 

Tipo de chuva 100 

(estratif.) 

295 

(conv.) 

295 

(conv.) 

310 

(outros) 

100 

(estratif.) 

195 

(conv.) 

205 

(conv.) 

295 

(conv.) 
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Outras afirmações que devem ser esclarecidas, dizem respeito ao comportamento dos 

dados quanto ao tipo de chuva. De acordo com o descritor do algoritmo utilizado descrito por 

NASA (2014, 2015) valores maiores ou iguais a 300 representam eco muito fraco (ausência de 

chuva) ou ruído (dados espúrios). Como os dados que representam ausência de relâmpagos tem 

muitos registros de inexistência de chuva, isso influencia significativamente a distribuição para 

valores mais elevados, o que explica desde o percentil de 25% encontrarmos valores altos, onde 

não necessariamente sua totalidade representa chuva convectiva. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos propostos pelo presente trabalho foram avaliar o comportamento da 

distribuição espacial e temporal dos relâmpagos no NEB; identificar os hotspots de relâmpagos 

na área de estudo, buscando elucidar os fatores que levam a maior ocorrência destes; e estudar 

a relação física existente entre as propriedades microfísicas das nuvens com a ocorrência de 

relâmpagos. 

Em função de sua grande extensão territorial, o NEB possui grande variabilidade 

espacial e temporal nas taxas de relâmpagos registradas em seu território, com médias variando 

de 0 a 44,5 relâmpagos . km-2 . ano-1. As regiões onde mais foram registrados índices elevados 

de relâmpagos localizam-se nos estados do Piauí, Maranhão e parte oeste Bahia 

(compreendendo todos os 20 hotspots do NEB), sendo os menores índices associados às regiões 

costeiras da porção leste do NEB. 

A avaliação das séries temporais dos dados de relâmpagos, por meio do teste Mann-

Kendall, permitiu deduzir que a variável não apresenta tendência para o período estudado e 

ainda que apresenta um ciclo quase semestral, aproximando-se do ciclo de precipitação 

estabelecido para a maior parte do território do NEB. Quanto à sazonalidade os meses 

correspondentes a verão e outono (inverno e primavera) do HS registraram os maiores 

(menores) índices de relâmpagos/km², sugerindo que a elevada temperatura atmosférica e 

consequente convecção estaria bastante relacionada com a ocorrência deste fenômeno. 

Algumas regiões com altas taxas de relâmpagos circundadas por locais com poucos 

registros coincidem com áreas onde o relevo é mais elevado, fato que não foi evidenciado nos 

hotspots, mas foi inferido a partir da divisão do relevo em classes. Este fator parece agir como 

facilitador do processo convectivo pois quando em conjunto com outros elementos de caráter 

atmosférico (convecção, convergência em baixos níveis) propicia a formação de correntes 

ascendentes imprescindíveis para geração de cargas elétricas no interior das nuvens de 

tempestade e consequente ocorrência de relâmpagos. Essas regiões podem ser exemplificadas 

pelo Planalto da Borborema, Chapada das Mangabeiras, Chapada Diamantina e Serra Geral do 

Goiás. Contudo, a relação topografia/relâmpagos ainda necessita ser avaliada com maior 

profundidade, principalmente no que se refere a análises de inclinação do terreno. 
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A análise de agrupamentos em conjunto com a investigação das características de cada 

um dos hotspots nos permite apontar que ZCIT, SCM, DOL e VCAN são os principais sistemas 

associados aos relâmpagos no território do NEB, estando os dois primeiros concatenados com 

os pontos de maiores taxas. Sugere-se que as fortes características convectivas associadas a 

estes tenham papel relevante na geração de cargas elétricas. 

  Quanto aos parâmetros microfísicos da nuvem, todas as variáveis estudadas 

apresentaram diferenças significativas, evidenciando que a nuvem se apresenta com 

características distintas quando relacionadas a ocorrência e não-ocorrência de relâmpagos. 

Pode-se inferir a partir da tabela que contém os percentis, que a categoria de 75% foi a que mais 

divergiu entre os dois grupos de dados.  

Para o NEB, a quantidade de gelo na nuvem, representado por IWP, juntamente com a 

taxa de precipitação e precipitação convectiva, apontaram ser as características que mais se 

relacionaram com a ocorrência de relâmpagos, apresentando maiores divergências entre as 

séries, sendo o IWP cerca de 15 vezes maior para quando aconteceram relâmpagos, e a taxa de 

precipitação é aproximadamente 29 vezes mais elevada, e a precipitação convectiva é cerca de 

21 vezes maior para a ocorrência de relâmpagos. 

Sugere-se ainda que durante a ocorrência de relâmpagos as nuvens no NEB, segundo o 

percentil de 75%, são caracterizadas por possuir menores quantidades de CWP (7 vezes menos); 

ligeira elevação do nível de congelamento, associado a fortes correntes ascendentes; maior 

conteúdo de água de chuva; alta probabilidade de precipitação (ou a ocorrência desta), e ainda 

que a ocorrência de relâmpagos está (em sua maior parte) associada com chuvas convectivas. 

A partir dessas informações da apresentação da atmosfera, é possível definir quais as condições 

mais favoráveis para a ocorrência de relâmpagos no NEB, facilitando assim a prevenção de 

acidentes associados a este fenômeno, uma vez que a sua ocorrência pode ser alertada. 

Ressalta-se que a presente pesquisa foi realizada a partir dos dados de um satélite de 

órbita tropical, com aproximadamente duas passagens diárias sobre uma mesma localidade, 

podendo subestimar as ocorrências de relâmpagos. Informações de relâmpagos fornecidas pelo 

sensor GLM combinadas com análise de multicanais do sensor Imageador Avançado (do inglês, 

Advanced Baseline Imager – ABI) do satélite geoestacionário GOES-16 poderão aprofundar as 

análises espacial-temporal e produzir uma detalhada descrição da microfísica. Adicionalmente, 

esse banco de dados pode dar subsídio para estudos sobre a relação entre relâmpagos e 

microfísica das nuvens em função de cada tipo de sistema atuante no NEB. 
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