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RESUMO 

Neste trabalho investigaram-se características dos canais positivos e negativos de 

descargas nuvem-solo negativas, na fase imediatamente anterior ao início da descarga de 

retorno. A discussão se baseia em medições de corrente, campo elétrico, luminosidade e em 

vídeos de câmera ultrarrápida, obtidos simultaneamente na Estação de Pesquisa do Morro do 

Cachimbo (MCS). Tais medições configuram os registros mais completos de descargas naturais 

apresentados na literatura até o presente momento. Os desenvolvimentos realizados no contexto 

desta tese envolveram a implantação de melhorias nos sistemas de medição da estação, com 

vistas à obtenção de resultados de maior confiabilidade, e o monitoramento desses sistemas por 

duas temporadas de chuvas. As interpretações desenvolvidas a partir das correspondentes 

medições resultaram em contribuições significativas em três campos distintos. Primeiramente, 

no que diz respeito aos canais negativos, os resultados revelaram variações muito reduzidas na 

velocidade de propagação na fase final de desenvolvimento dos canais (últimas centenas de 

metros propagados). Além disso, foi documentada uma observação muito rara. Esta consistiu 

no desenvolvimento contínuo do canal descendente que precedeu uma primeira descarga de 

retorno na torre de MCS, diferente da usual propagação por passos. Em relação à propagação 

de canais ascendentes positivos, este trabalho identificou uma condição comum de iniciação 

dos canais em todas as correntes medidas em MCS, consistindo em um limiar de corrente 

contínua de 4 A. Este limiar corresponde a um campo elétrico ao nível do solo de 

aproximadamente 60 kV/m, medido a 50 m de distância da torre. A partir de evidências 

experimentais e de análises de dados disponíveis na literatura, o trabalho concluiu que canais 

positivos se propagam de forma contínua, sem envolver passos. A velocidade de propagação 

dos canais positivos filmados apresentou dispersão elevada em relação a um valor médio, que 

se mostrou muito menor que o correspondente em canais descendentes negativos. Finalmente, 

foram determinados, pela primeira vez na literatura, pares de “distâncias de indução do canal 

ascendente” (SDs) e “correntes medidas diretamente” de primeiras descargas de retorno. As 

SDs foram calculadas a partir de quatro metodologias distintas. Foi demonstrado que distâncias 

de indução determinadas exclusivamente a partir de vídeos podem apresentar valores 

subestimados. O uso do critério de iniciação do canal ascendente de 4 A foi introduzido nos 

cálculos e uma nova metodologia para determinação da SD exclusivamente a partir dos 

registros de corrente foi desenvolvida. Esta metodologia foi aplicada a 17 correntes de primeira 

descarga. Os resultados confirmaram a tendência de crescimento da SD com o aumento da 

amplitude de corrente. Além disso, foi observada uma dispersão muito elevada deste parâmetro 

em eventos que exibiam valores comparáveis de pico de corrente, o que foi atribuído ao caráter 

aleatório e imprevisível da geometria das ramificações do canal descendente negativo.   



 

ABSTRACT 

This work addressed features of positive and negative leaders in the phase just preceding 

the attachment in negative CG lightning, based on experimental results. These results consist 

of simultaneous records of current, electric fields, luminosity and high-speed videos obtained 

at Morro do Cachimbo Station (MCS) and presented for the first time in literature. The 

developments involved the improvement of the local measuring systems to enhance the 

reliability of their results and the monitoring of the related quantities during two storm seasons. 

The interpretation of the results led to significant contributions in three fields. First, regarding 

the propagation of negative leaders, the results revealed a relatively small variation of the leader 

speed in the last few hundred meters propagated distance in all measured events. Also, a rare 

observation was documented, consisting of the continuous propagation of the negative 

downward leader preceding a first stroke, different from the usual stepwise propagation. With 

respect to upward positive leaders, the work identified a common initiation condition in all 

currents measured recently at MCS, consisting of a 4-A threshold continuous current measured 

at the tower base. This threshold corresponds to an electric field at ground, measured 50 m away 

from the tower, of about 60 kV/m. Based on experimental evidences and the analysis of the 

literature, the work concluded that positive leaders develop continuously, without stepping. The 

propagation speed of the recorded positive leaders exhibited high dispersion, around an average 

value significantly lower than that of the negative leaders. Finally, for the first time, the work 

determined pairs of striking distance (SD) and directly measured current of first return strokes. 

The SDs were determined according to four different methodologies. It was shown that SD 

determined solely from high-speed video can be significantly underestimated. The use of the 4-

A condition for the upward leader initiation was introduced in SD calculation and a new 

methodology to determine the SD solely from records of current was developed. This 

methodology was applied to determine the SD of 17 first return strokes. The results confirmed 

the trend of striking-distance increase with increasing peak current and denoted a very high 

dispersion of the striking distance in events exhibiting comparable peak currents, attributed to 

unpredictable geometrical distribution of the multiple branches in the individual negative 

leaders.   
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1. INTRODUÇÃO  

1.1.  Relevância e Motivação 

As Descargas Atmosféricas constituem fenômeno complexo que exerce influência na 

dinâmica dos processos atmosféricos do planeta e cuja ocorrência tem impacto relevante para 

a sociedade, como fonte de acidentes, danos e morte [Rakov e Uman, 2003; Visacro, 2005].  

Embora existam diferentes tipos de descargas, as descargas nuvem-solo negativas 

constituem o foco principal deste trabalho, pela severidade dos seus efeitos em decorrência da 

sua incidência direta ou próxima a estruturas e vítimas. A sua formação, notadamente de seu 

canal de descarga, é regida por campos elétricos muito intensos. Em seu estágio inicial, o canal 

precursor de descarga que se propaga em direção ao solo sempre envolve profusão de 

ramificações e um desenvolvimento relativamente aleatório. A região de incidência de descarga 

no solo é definida pela área coberta por tais ramificações quando o canal precursor alcança 

algumas centenas de metros do solo. Em sua fase final, observa-se forte interação 

eletromagnética do canal descendente com estruturas terrestres existentes em sua sombra, que 

provoca o surgimento e a evolução de canais ionizados ascendentes positivos a partir de tais 

estruturas. São os canais ascendentes que definem o ponto exato de incidência.  

A despeito do apreciável volume de investigações no campo das Descargas 

Atmosféricas, há ainda importantes lacunas de conhecimento no tema, notadamente no que diz 

respeito aos processos que ocorrem nos instantes imediatamente anteriores e posteriores ao 

início da descarga de retorno, os quais envolvem o surgimento e desenvolvimento dos canais 

ascendentes positivos, a conexão dos canais ascendente e descendente (attachment), os 

mecanismos relacionados à atratividade de estruturas aterradas e a dinâmica da corrente de 

retorno de descargas primeiras e subsequentes. 

Em parte, tais lacunas de conhecimento decorrem principalmente da falta de dados 

experimentais de descargas naturais, requeridos para subsidiar a proposição de interpretações 

consistentes sobre tais processos e para validar modelos eventualmente propostos para 

descrição destes. 

É neste contexto que se insere o presente trabalho, que busca contribuir na redução de 

tais lacunas, especificamente no que concerne aos processos envolvidos na fase final de 

formação das descargas atmosféricas negativas nuvem-solo. 
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1.2.  Objetivos 

O objetivo geral da tese de doutorado consiste no desenvolvimento de contribuições 

originais relativas aos processos fundamentais envolvidos na formação e propagação dos canais 

das descargas negativas nuvem-solo, a partir da obtenção de dados experimentais na Estação 

de Pesquisa do Morro do Cachimbo (MCS), das quais possam decorrer a formulação de 

interpretações e modelagens.  

Por depender da aquisição de dados experimentais de  descargas, que sempre envolve 

significativo grau de incertezas, foram definidos como alvos da tese alguns processos de maior 

interesse científico, que poderiam ser explorados mesmo com a aquisição de dados de um 

número reduzido de eventos de incidência de descargas, especificamente: o surgimento do 

canal ascendente positivo, os mecanismos de desenvolvimento dos canais descendente negativo 

e ascendente positivo e os mecanismos de interação de canais descendentes com estruturas 

aterradas, que resultam na atratividade destas, traduzida por modelos de incidência.  

1.3. Metodologia 

A fase inicial do trabalho desenvolvido baseou-se no provimento de meios para 

aquisição de dados de alta confiabilidade das grandezas associadas aos eventos de descargas 

em MCS. Para isso, a instrumentação da estação foi aprimorada e sistemas adicionais de 

medição foram implantados, conforme descrito no Capítulo 2. 

A sequência do trabalho se deu com o monitoramento e medição de eventos de 

descargas, através do registro das principais grandezas associadas, notadamente: corrente, 

campo elétrico, luminosidade e vídeos de alta velocidade de descargas incidentes na torre 

instrumentada. Paralelamente a este monitoramento contínuo, os dados obtidos foram sendo 

tratados e processados, para sua configuração no formato adequado para o desenvolvimento de 

análises.  

Na etapa seguinte, foram desenvolvidas análises dos dados obtidos e providas 

interpretações dos processos físicos associados ao desenvolvimento dos canais ascendente e 

descendente. Os resultados e conclusões desenvolvidos em tal etapa foram reportados nesta tese 

e nas publicações indicadas no Apêndice I. 
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1.3.1. Estrutura do texto 

Esta tese está organizada em sete capítulos, incluindo esta introdução. Vale ressaltar   

que o texto foge da estrutura convencional, em função de uma melhor articulação das discussões 

propostas. Não foi elaborado um capítulo específico de revisão bibliográfica. As revisões foram 

incluídas nos capítulos específicos que contêm as contribuições do trabalho, para facilitar a 

leitura do texto e a comparação entre os resultados da tese e aqueles de outras publicações 

referenciadas.   

O Capítulo 2 apresenta o sistema de medição da Estação do Morro do Cachimbo e as 

melhorias implantadas no contexto desta tese. 

Os principais resultados experimentais obtidos estão apresentados de forma sucinta no 

Capítulo 3. Estes resultados propiciaram a elaboração das análises e conclusões mais relevantes 

dos capítulos subsequentes. 

O Capítulo 4 apresenta contribuições relativas à propagação de canais negativos em 

descargas nuvem-solo negativas. Além da discussão dos mecanismos de desenvolvimento 

reportados na literatura, o capítulo apresenta uma discussão relevante acerca da velocidade de 

propagação destes canais e de aspectos incomuns de propagação observados em um evento 

específico. 

No Capítulo 5, são analisadas as condições relativas ao surgimento e os mecanismos de 

propagação do canal ascendente positivo em descargas nuvem-solo, com base na análise de 

dados de medição obtidos tanto em MCS quanto em outras localidades, conforme reportado na 

literatura. 

O Capítulo 6 se dedica ao tema distância de indução de canais ascendentes (striking 

distance) e o associado raio de atração de estruturas aterradas, com base nos dados 

experimentais obtidos em MCS e em outros experimentos. São discutidas as diferentes 

metodologias de cálculo da grandeza e os resultados associados, incluindo os dados obtidos em 

MCS e em outros experimentos.  

O Capítulo 7 sumariza as principais conclusões do trabalho e apresenta as propostas de 

continuidade. 

O Apêndice I indica as publicações originadas desta tese, enquanto o Apêndice II 

reporta duas premiações recebidas pelo autor por suas contribuições para o tema da tese. 

. 
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2. O SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS DE DESCARGAS 

DA ESTAÇÃO DO MORRO DO CACHIMBO 

A Estação de Pesquisa do Morro do Cachimbo (MCS), dedicada à medição de 

parâmetros de descargas atmosféricas, situa-se dentro do Parque Estadual Serra do Rola Moça, 

na região metropolitana de Belo Horizonte. A estação foi construída em 1985, no topo de uma 

montanha, a aproximadamente 1.430 m de altitude.  

A estação compreende duas instalações distintas: a área principal, ilustrada na Figura 

2.1, e a área secundária, situada a uma distância de aproximadamente 700 metros. As 

coordenadas geográficas da área principal são: 20°00'50,8" Sul e 43°58'52,1" Oeste. Há ainda 

instalações externas, notadamente trechos de redes de distribuição para fins de medição de 

efeitos induzidos e diretos de descargas atmosféricas. 

 

Figura 2.1 - Vista da área principal da Estação do Morro do Cachimbo 

Na área principal, estão instalados a torre instrumentada de 60 metros de altura, 

dedicada exclusivamente à medição de correntes de descargas incidentes em seu mastro, e um 

abrigo blindado onde fica a instrumentação de medição, ambos exibidos na Figura 2.2a. Nessa 

área, além da medição de correntes de descargas, também são registrados dados de campo 

elétrico vertical e luminosidade. 

A característica diferencial da torre de MCS consiste na existência de um percurso único 

para as correntes de descargas incidentes até o solo. Isto decorre do fato da estrutura ser 

sustentada por estais de material dielétrico e ter a base instalada sobre suportes isolantes (Figura 

2.2b). Assim, o único caminho através do qual as correntes de descargas incidentes na torre 

fluem para o solo é o condutor que liga a base da torre ao ponto central do aterramento da 
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estação. Conforme detalhado adiante, os sensores de corrente estão instalados nesse caminho 

de corrente para o solo. 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 2.2 - Torre instrumentada da Estação do Morro do Cachimbo: 

 (a) visão geral (b) detalhe da estrutura da base instalada sobre isoladores 

Na área secundária da estação há outro abrigo blindado, ilustrado na Figura 2.3, no qual 

está instalada a câmera de alta velocidade, que registra vídeos de descargas incidentes na torre. 

Além disso, sensores de campo elétrico também estão instalados nesta área e registram o 

comportamento desta grandeza quando tempestades ocorrem nas adjacências da estação.  

 

Figura 2.3 - Área secundária de MCS (em primeiro plano), na qual são realizadas medições de campo elétrico e 

filmagens com câmeras de alta velocidade de descargas incidentes na torre do Morro do Cachimbo 

Neste texto, considera-se o intervalo de tempo entre 1985 e 1998 como o primeiro 

período de funcionamento pleno da Estação do Morro do Cachimbo. Durante esses 13 anos, 

157 eventos foram registrados pelo antigo sistema de medição de configuração analógica. 
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Dentre os 157 registros obtidos, foram identificadas 31 formas de ondas de primeiras correntes 

de descargas e 59 amostras de correntes de descargas subsequentes. O estudo estatístico de tais 

dados está reportado em [Visacro et al., 2004].  

O segundo período de funcionamento pleno da estação se iniciou em 2008 e se estende 

até o presente momento [Visacro et al., 2012; Guimaraes et al., 2014a, 2017]. Os equipamentos 

do sistema de medição antigo de MCS foram substituídos por componentes de lógica digital, 

incluindo modernos computadores, sensores e placas de aquisição de dados. A utilização de 

sensores com melhores respostas, assim como placas de aquisição de dados com taxas de 

amostragem e resolução elevadas, permitiu a obtenção de dados de corrente e de outras 

grandezas com qualidade consideravelmente superior, se comparados aos registros antigos.  

Através de um trabalho sistemático e contínuo de aprimoramento dos circuitos de 

medição, o nível de ruído observado nos dados obtidos em MCS foi reduzido de forma drástica 

nos últimos anos. Como consequência direta, efeitos e fenômenos caracterizados por correntes 

menos intensas que não eram detectados no passado passaram a ser registrados na Estação do 

Morro do Cachimbo. Este é o caso dos pulsos unipolares de corrente desenvolvidos em resposta 

aos passos do canal descendente se aproximando do solo, da fase inicial de descargas 

ascendentes e da resposta na torre a descargas que incidiram em pontos localizados nas 

proximidades. 

As seções seguintes apresentam uma breve descrição de todos os componentes do 

sistema de medição de parâmetros de descarga de MCS instalados a partir do início do segundo 

período de funcionamento da estação.  

2.1. Sistema de medição de correntes 

O sistema de medição de correntes foi o primeiro sistema de aquisição de dados a ser 

instalado no Morro do Cachimbo em sua segunda fase de operação. Atualmente, formas de 

onda completas de corrente de descargas incidentes na torre instrumentada da estação são 

obtidas com um nível de qualidade elevado, o que configura um aspecto diferencial da estação 

e propicia posição de destaque no cenário internacional. 

Dois sistemas de medição de corrente redundantes estão em operação e cada um cobre 

duas faixas de medição distintas: a primeira faixa compreende correntes de até 9,5 kA (correntes 

baixas), enquanto a segunda detecta correntes de até 200 kA (correntes altas). A despeito da 

ampla faixa de medição, o nível de ruído observado no canal de correntes baixas é menor que 

5 A. Para torná-lo ainda menor, técnicas de dizimação tem sido aplicadas nos dados de medição 

[Dig. Sig. Proc. Commit. of the IEEE Acoustics, Speech, and Sig. Proc. Soc., 1979]. Este 
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processo permite observar variações na corrente de até 1 A sem o efeito do ruído por meio da 

execução de uma sub-amostragem do sinal original, seguida de uma filtragem anti-aliasing. 

Tais técnicas foram aplicadas para obtenção dos resultados apresentados neste trabalho 

correspondentes à fase inicial das correntes de descargas, caracterizada por níveis que variam 

de unidades a centenas de amperes. 

O sistema está atualmente configurado para adquirir dados a uma taxa de aquisição de 

60 milhões de amostra por segundo (60 MS/s). Com relação ao pre-trigger, ou seja, os dados 

medidos em um intervalo de tempo que antecede o disparo do sistema, a placa de aquisição está 

configurada para a realizar esta tarefa durante 15 ms. Assim, do tempo total de gravação, que 

corresponde a 500 ms ininterruptos para cada amostra adquirida, 3% do registro se refere a 

momentos imediatamente anteriores ao disparo do sistema. 

O sensor de corrente empregado na estação é um transdutor fabricado pela Pearson 

Electronics, comumente referenciado no Brasil como bobina de Pearson. A vantagem da sua 

utilização é a ausência de contatos elétricos com o corpo percorrido pela corrente durante a 

ocorrência de uma descarga atmosférica. O sensor funciona como um transformador de corrente 

com núcleo não saturável e fornece em sua saída um sinal de tensão diretamente proporcional 

à corrente que atravessa a sua seção. Em cada sistema de corrente, duas bobinas de Pearson 

diferentes são utilizadas, como ilustrado na Figura 2.4. 

 O modelo 101, utilizado na medição de correntes menos intensas, é capaz de realizar 

medições de ondas impulsivas de até 50 kA. No que diz respeito ao seu comportamento em 

relação ao conteúdo espectral do sinal medido, a frequência de corte inferior (3 dB) é igual a 

0,25 Hz, enquanto a superior é de 4 MHz. O modelo 1080 é capaz de medir correntes impulsivas 

de amplitudes de até 200 kA e, por isso, é utilizado no canal de medição de correntes elevadas. 

As frequências de corte inferior e superior desse sensor são, respectivamente, 3 Hz e 1,5 MHz.   

Uma vez que os sinais de saída das bobinas de Pearson não apresentam níveis de tensão 

compatíveis com as placas de aquisição utilizadas, dispositivos atenuadores estão presentes no 

sistema. Assim como as bobinas, os atenuadores utilizados são de fabricação da Pearson 

Electronics. Para cada canal do sistema de medição (de correntes altas e de correntes baixas), 

um conjunto diferente de atenuadores foi aplicado na redução do nível de tensão do sinal a ser 

entregue às placas de aquisição. Todos os modelos utilizados possuem frequência de corte 

superior (± 1dB) em 100 MHz.  

A placa de aquisição utilizada é a NI PCI 5105, da National Instruments. O equipamento 

é capaz de realizar medições com taxas de aquisição de até 60 milhões de amostras por segundo. 

O equipamento está instalado nos computadores de corrente por meio das entradas PCI da 
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placa-mãe. Para a configuração dos parâmetros de aquisição de dados, foi utilizado o software 

Labview, ambiente de programação desenvolvido pelo mesmo fabricante da placa.  

 

Figura 2.4 - Bobinas de Pearson utilizados nos sistemas de medição de corrente 

O nível de corrente que dispara a gravação de dados (trigger level) é diferente para cada 

um dos sistemas de corrente. Para o sistema principal, que é responsável unicamente pela 

obtenção dos dados de corrente, o disparo é realizado em ±60 A. O nível de trigger do segundo 

sistema é de ±200 A. Este valor mais elevado decorre do fato de que este sistema é responsável 

pelo comando de gravação dos vídeos em alta velocidade. O nível superior de disparo visa 

garantir a filmagem somente de descargas incidindo na torre da estação, evitando o acionamento 

da câmera por efeitos induzidos na torre. Esta condição foi imposta devido ao intervalo de 

tempo (de alguns minutos) requerido para a transferência do vídeo gravado para o computador, 

durante o qual a câmera fica impossibilitada de ser utilizada.  

A Figura 2.5 ilustra de forma esquemática o sistema de medição descrito nos parágrafos 

anteriores. O sinal de corrente medido pelas bobinas de Pearson é transmitido para os 

atenuadores através de cabos coaxiais blindados quando da incidência de descargas na estrutura. 

Na entrada e na saída dos atenuadores, dispositivos supressores de surto estão instalados para 

que sejam evitados níveis de tensão acima dos valores suportados pelos medidores do sistema 

de corrente. A saída dos supressores de surto de baixa tensão é conectada, então, à placa de 

aquisição de dados. 

A interface com o usuário do programa desenvolvido em Labview para a gravação de 

correntes de retorno está indicada na Figura 2.6. Na janela ilustrada, é possível realizar a pronta 
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configuração de parâmetros importantes relativos à gravação de dados, tais como: quantidade 

de canais a serem utilizados (channel names), resolução vertical (vertical range), taxa de 

aquisição (sample rate), número total de amostras (record length) e tipo/nível do acionamento 

do sistema de medição (trigger type, source e level).  

 

Figura 2.5 – Representação esquemática do sistema de medição de correntes da Estação do Morro do Cachimbo 

 

Figura 2.6 - Interface do programa desenvolvido em Labview para a gravação de correntes  
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2.2. Sistema de medição de campo elétrico 

O sistema de medição de campo elétrico vertical na estação principal do Morro do 

Cachimbo entrou em operação em 2010, possibilitando o registro de dados de descargas 

incidentes na torre e nas proximidades da estação. Dois tipos diferentes de sensores são 

utilizados para realizar as medições: field mill e antenas whip.  

O field mill é um medidor de campo elétrico vertical, que apresenta tempos de resposta 

da ordem de dezenas a centenas de milissegundos, muito superior aos tempos característicos 

das variações mais rápidas associadas às descargas de retorno. Ele é utilizado para monitorar 

somente os valores absolutos de campo elétrico ambiente, antes e depois das rápidas variações 

associadas ao início da descarga de retorno.  

As antenas do tipo whip, também conhecidas por alguns fabricantes brasileiros como 

antenas-chicote, são capazes de medir as variações rápidas de campo elétrico ambiente, 

observadas principalmente durante a ocorrência de descargas atmosféricas. Contudo, não 

detectam valores absolutos de campo elétrico, o que motiva a sua aplicação conjunta com o 

field mill.  

Na Figura 2.7, observam-se tais sensores instalados em MCS, a uma distância de 

aproximadamente 50 metros da torre instrumentada. Cada antena ilustrada na Figura 2.7b é 

conectada a um circuito diferente de condicionamento de sinais. A antena conectada ao circuito 

com constante de tempo menor é normalmente chamada de antena rápida, pois variações 

abruptas podem ser observadas com maior clareza nos seus respectivos registros. A outra 

antena, usualmente chamada de antena lenta, é conectada a um circuito com constante de tempo 

maior, o que permite analisar as variações mais lentas do campo elétrico. As constantes de 

tempo e as frequências de corte superiores dos circuitos das antenas instaladas em MCS são: 

500 ms e 0,5 MHz para a antena lenta e 300 µs e 1,8 MHz para a antena rápida. 

  
(a) (b) 

Figura 2.7 - Equipamentos instalados na Estação do Morro do Cachimbo  

para a medição de campos elétricos de descargas: (a) field mill e (b) antenas do tipo chicote 
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As saídas do field mill e dos circuitos condicionadores de sinais das antenas estão 

conectadas a uma placa de aquisição de dados (NI PCI-6132) instalada em um computador 

específico dentro do abrigo principal, como ilustrado esquematicamente pela Figura 2.8. Os 

registros são feitos a uma taxa de aquisição de 100 mil amostras por segundo (100 kS/s). 

 

Figura 2.8 - Representação esquemática do sistema de medição  

de campo elétrico da Estação do Morro do Cachimbo 

O início da gravação de dados no computador ilustrado na Figura 2.8 se dá quando o 

campo elétrico vertical detectado pelo field mill torna-se maior que 4 kV/m ou menor que  

-4kV/m, situação que indica a proximidade de tempestades. A partir de então, inicia-se a 

gravação de dados de campo elétrico fornecidos pelos sensores por 60 minutos ininterruptos. 

Ao final de uma hora de gravação, caso o módulo do campo elétrico mantenha-se acima do 

valor de disparo de 4 kV/m, são registrados mais 60 minutos de gravação. Esta configuração de 

registro de dados por intervalos de tempo longos permite analisar detalhadamente a evolução 

das tempestades na região da Estação do Morro do Cachimbo. 

A interface do software de gravação de dados de campo elétrico também foi 

desenvolvida em Labview e está indicada na Figura 2.9. Além da configuração de diversos 

parâmetros das placas de aquisição de dados e da gravação de arquivos, observa-se o setor do 

programa responsável pela comunicação com outros computadores de MCS, que é detalhada 

adiante. 

Todos os dados de campo elétrico obtidos em MCS apresentados nesta tese seguem a 

convenção meteorológica, também chamada de convenção atmosférica. Segundo esta 

convenção, o campo elétrico assume valores positivos em condições de bom tempo. Neste caso, 

o solo está carregado negativamente, enquanto a atmosfera apresenta carga líquida positiva; 

como resultado, o vetor campo elétrico está direcionado para o solo. Para situações de 

tempestade, nas quais o vetor campo elétrico está direcionado para a base da nuvem (carregada 

negativamente), considera-se que o campo elétrico é negativo. 
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Figura 2.9 -Interface do programa desenvolvido em Labview para a aquisição de dados de campo elétrico 

2.3. Sistema de medição de luminosidade 

Na cobertura do abrigo da área principal do Morro do Cachimbo, há um sensor óptico 

que aponta para o topo da torre e alimenta o quarto canal da placa utilizada para registrar as 

medições de campo elétrico vertical na estação. Trata-se de um fotodiodo de resposta rápida 

que fornece em sua saída sinais de tensão proporcionais ao nível de luminosidade detectado. 

2.4. Sistema de registro de vídeos com câmera ultrarrápida 

As filmagens em alta velocidade das descargas que incidem na torre instrumentada são 

realizadas no abrigo secundário, a 700 metros de distância do abrigo principal. Esse abrigo 

secundário possui alimentação de energia própria, baseada em painéis fotovoltaicos instalados 

na cobertura, os quais alimentam controladores de carga que carregam o banco de baterias 

interno. 

A comunicação entre o computador da câmera e o segundo sistema de corrente é feita 

por uma rede sem fio estabelecida a partir de duas antenas parabólicas de grade alinhadas entre 

si, instaladas no abrigo principal e no abrigo da câmera. Quando uma corrente de amplitude 



 

2. O SISTEMA DE MEDIÇÃO DE MCS 

13 

 

superior a 200 A é detectada na torre, o segundo computador de corrente envia um sinal via 

rede wireless para o computador da câmera. As imagens obtidas são gravadas no disco rígido 

do computador, que é desligado após o campo elétrico vertical assumir valores inferiores a  

4 kV/m. 

Até o final da temporada de 2013-2014, as filmagens eram realizadas através da câmera 

Photron Fastcam-X 1280 PCI, configurada para operar a uma taxa de 4.000 FPS (quadros por 

segundo). Entretanto, como descrito posteriormente, esta câmera foi substituída por outra mais 

moderna, capaz de realizar gravações com taxas de aquisição muito mais elevadas e com 

resoluções significativamente superiores. 

A fim de otimizar o uso do banco de baterias, a câmera e o seu respectivo computador 

são energizados somente quando há incidência de descargas atmosféricas nas proximidades. 

Até 2014, o sistema de filmagem era energizado por uma placa eletrônica responsável por 

detectar a aproximação de tempestades, que apresentava certa instabilidade no funcionamento. 

Isto motivou a elaboração de um novo sistema para acionamento destes equipamentos, descrito 

na seção a seguir. 

2.5. Realizações experimentais desenvolvidas no contexto desta tese: 

melhorias implantadas no sistema de medição de MCS 

Como parte dos desenvolvimentos deste trabalho de doutorado, melhorias significativas 

foram realizadas no sistema de medição da Estação do Morro do Cachimbo de 2014 a 2017. 

Entre as ações adotadas, destacam-se:  

i. a instalação de uma câmera mais moderna e de um sistema estável para seu 

acionamento, além de um sistema especial para proteção do abrigo da área 

secundária e para blindagem dos circuitos da câmera contra eventos de 

incidência muito próximos; 

ii. a implantação de um novo sistema de medição de campo elétrico na área 

secundária, onde se localiza o abrigo da câmera; 

iii. a elaboração de um sistema wireless de aquisição de campos elétricos para ser 

instalado na área principal, nas proximidades da torre instrumentada 

2.5.1. Instalação de uma nova câmera na área secundária de MCS 

A nova câmera instalada em MCS é o modelo SA1.1, de fabricação da Photron. Esta 

câmera é capaz de gravar vídeos com taxas de até 680.000 FPS, o que implica em um intervalo 

entre quadros de 1,47 µs. Entretanto, em decorrência da resolução reduzida associada a esta 
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taxa elevada, a câmera foi configurada para operar em 20.000 FPS, o que resulta em um 

intervalo de aquisição de 50 µs. A Figura 2.10 ilustra o campo de visão da câmera após a sua 

instalação na área secundária de MCS. O tempo de exposição foi ajustado para o valor máximo 

de 45,19 µs, o que resulta em um tempo morto de 4,81 µs. A lente utilizada foi uma Pentax TV 

Zoom 8-48 mm com f/stop ajustado em 8. 

O sistema responsável por energizar a nova câmera e o seu respectivo computador 

baseia-se nas medições de campo elétrico realizadas na área principal de MCS. Quando o nível 

de disparo é excedido (± 4kV/m), um comando para ligar o sistema de gravação de vídeos é 

enviado ao computador da câmera através da rede sem fio existente entre os dois abrigos.  

 

Figura 2.10 - Visão da câmera SA1.1 instalada a 700 metros da Estação do Morro do Cachimbo 

O acionamento do sistema de gravação de vídeos é feito a partir do protocolo 

WakeOnLan, que tem por princípio básico o envio de comandos para ligar outros computadores 

por meio de uma rede pré-estabelecida. Toda a inicialização do sistema é feita automaticamente 

e a câmera entra em estado de prontidão para gravar vídeos. Para atingir este nível de 

autonomia, diversas rotinas foram configuradas através de recursos do Windows e de programas 

de automatização de tarefas. 

A forma de disparo da gravação de vídeos foi preservada: quando os sensores detectam 

um sinal de amplitude superior a 200 A na torre, o Labview envia, através da rede wireless, um 

comando para iniciar a filmagem.  

O desligamento do computador da câmera quando cessam as tempestades nas 

proximidades da estação é feito a partir da leitura dos dados adquiridos pelo field mill no abrigo 

principal. Se todos os valores medidos no intervalo de um minuto não apresentarem módulo 

superior a 4 kV/m, um contador de dez minutos é acionado. Ao término da operação de 
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contagem, um comando de “desligar” é enviado ao computador da câmera pelo computador de 

campo. 

O modelo de câmera SA1.1 apresenta interface com usuário diferente da câmera antiga, 

principalmente no que diz respeito à transferência de dados para o computador. Além disso, sua 

potência superior motivou a ampliação do sistema de alimentação, para não haver 

comprometimento da autonomia. Novos painéis fotovoltaicos foram instalados, bem como 

baterias adicionais e um controlador de carga de maior capacidade.  

O novo sistema de alimentação mostrou-se capaz de carregar as baterias em um tempo 

menor (já que painéis de potência maior foram empregados) e com uma autonomia superior à 

antiga (número maior de baterias). Estima-se que o novo sistema seja capaz de manter ligados 

a câmera e o seu respectivo computador de forma ininterrupta e sem alimentação dos painéis 

por quase 24 horas. Os componentes do novo sistema de alimentação (controlador de carga, 

inversor, baterias e os painéis solares) estão ilustrados na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Componentes de alimentação do sistema de filmagem de raios da Estação do Morro do Cachimbo: 

(a) Painéis solares, (b) Baterias e (c) Controlador de Carga e Inversor 
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Cuidado especial foi observado em relação à proteção dos novos equipamentos 

instalados no abrigo da câmera. Dispositivos supressores de surto foram inseridos nas 

alimentações do computador e da câmera, bem como em todas as conexões de rede existentes. 

Ainda assim, durante a ocorrência de descargas nas proximidades da estação em diferentes 

ocasiões, houve dano em alguns componentes do sistema. Em especial, a placa de rede interna 

da câmera, responsável pela transferência dos vídeos para o computador, foi danificada em duas 

situações diferentes, impossibilitando o seu uso.  

Em função dos danos causados no sistema da câmera, desenvolveram-se práticas 

específicas de proteção para mitigar tais problemas. Foram definidas as possíveis causas 

responsáveis pela ocorrência de surtos nos circuitos internos do abrigo da área secundária, 

enumeradas a seguir: 

i. Circulação de correntes no solo (e consequente elevação de potencial) devido à 

incidência direta de descargas nas proximidades da área secundária de MCS, que 

poderia levar ao fluxo de correntes nas partes metálicas internas ao abrigo 

através do seu aterramento. 

ii. Estabelecimento de canais ascendentes de descarga na estrutura do abrigo da 

área secundária devido à aproximação de um canal descendente; 

iii. Iluminação dos circuitos internos pelo campo eletromagnético gerado pela 

corrente de descarga incidente em pontos próximos; 

Os três itens citados anteriormente nortearam a implantação de práticas de proteção do 

abrigo secundário contra tais efeitos, ilustradas na Figura 2.12. Um novo sistema de 

aterramento, com impedância inferior à configuração anterior e composto por um anel condutor 

enterrado no solo que interconecta hastes cravadas a uma profundidade considerável, foi 

implantando no abrigo. Além disso, instalou-se em sua cobertura, logo acima dos painéis 

solares, um anel metálico conectado ao novo sistema de aterramento por meio de seis 

condutores de descida. Por fim, um reticulado metálico foi posicionado firmemente sobre o anel 

condutor da cobertura e sobre os condutores de descida para o aterramento, transformando a 

estrutura em uma Gaiola de Faraday.  

Dessa forma, a eventual circulação de correntes injetadas no solo por incidências 

próximas ocorreria somente nas partes externas da estrutura, sem danificar os circuitos internos. 

Caso houvesse a formação de canais ascendentes, ela se daria necessariamente pelos novos 

condutores externos, preservando a integridade do sistema de medição. O reticulado metálico 

reduz, ainda, a penetração do campo eletromagnético gerado pela corrente de descarga e, 

consequentemente, a tensão induzida nos corpos metálicos dentro do abrigo. 
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Figura 2.12 - Práticas de proteção adotadas na tentativa de eliminar os danos causados pelos efeitos da incidência 

de descarga nas proximidades do abrigo da câmera 

2.5.2. Sistema de medição de campo elétrico da área secundária de MCS 

Em 2015, foi implantado um novo sistema de medição de campo elétrico em MCS, 

porém na área secundária. O objetivo da instalação deste novo sistema consistiu na obtenção 

de dados de campo elétrico a uma distância diferente da torre em relação ao sistema principal, 

o que pode auxiliar em modelagens futuras do fenômeno. Por ter sua instalação externa à área 

do sistema de proteção desenvolvido, o novo sistema de campo é fisicamente independente da 

câmera.  

Da mesma forma que o sistema da câmera, o novo sistema de campo foi projetado para 

funcionar de forma autônoma, já que a alimentação dos equipamentos também é feita a partir 

de painéis solares fotovoltaicos. Um novo controlador foi instalado, assim como um segundo 

sistema de baterias. Os equipamentos permanecem desligados até o momento em que campos 

elétricos de módulos superiores a 4 kV/m são detectados na estação da área principal. Quando 

tal limiar é atingido, o novo computador de campo é ligado e, assim que seu sistema operacional 
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se inicia, dados provenientes de três sensores são armazenados continuamente: um field mill e 

duas antenas whip. 

Para manter o field mill ligado somente nas condições de campo elétrico característicos 

de tempestades, foi projetado um circuito acionador baseado na condição de funcionamento do 

computador: o sensor só é energizado quando o computador está em funcionamento. Assim, 

não há consumo da carga das baterias quando não há registro de ocorrência de descargas 

atmosféricas nas proximidades.  

A Figura 2.13 ilustra os novos sensores de campo elétrico instalados na área do abrigo 

secundário de MCS. Assim como na área principal, são utilizadas duas antenas whip para medir 

a variação do campo elétrico vertical e um field mill para calibrar os dados fornecidos pelas 

antenas. Não há quaisquer obstáculos físicos entre a torre e os pontos nos quais os sensores 

estão instalados, o que minimiza possíveis distorções do campo elétrico medido.  

Os sinais dos sensores são transmitidos ao novo computador de campo elétrico através 

de cabos coaxiais conectados a um circuito de condicionamento de sinais, da mesma forma que 

ilustrado na Figura 2.8. Dispositivos supressores de surto foram instalados em todas as entradas 

da placa de aquisição e nas alimentações de todos os componentes do computador, de maneira 

a evitar a penetração de sinais de correntes parasitas nos equipamentos de lógica digital do 

sistema de medição. 

 

Figura 2.13 - Sensores de campo elétrico instalados recentemente na área secundária de MCS 

 



 

2. O SISTEMA DE MEDIÇÃO DE MCS 

19 

 

2.5.1. Sistema de medição de campo elétrico wireless da área principal de MCS 

Após a temporada de chuvas de 2015-2016, um novo sistema de campo elétrico foi 

implantando na área principal de MCS. O objetivo desta nova instalação consistiu na obtenção 

de dados de campo elétrico redundantes para suprir uma eventual falha do sistema principal. 

Devido à disponibilidade de placas de aquisição wireless, que são de de fácil instalação (já que 

dispensam a utilização de cabos coaxiais entre os sensores e o computador), o módulo sem-fio 

cDAQ 9191 da National Instruments foi utilizado.  

A Figura 2.14 ilustra o recipiente metálico que abriga os componentes externos do novo 

sistema: as baterias, os circuitos de condicionamento de sinais e o módulo de aquisição de 

dados. De forma similar ao sistema principal, o módulo sem fio adquire dados provenientes de 

antenas whip com uma taxa de 100 kS/s. As baterias fornecem uma autonomia de 7 dias para o 

sistema. 

 

Figura 2.14 – Componentes do sistema de medição  

de campo elétrico wireless instalado na área principal de MCS 
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3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS EM CAMPANHAS 

RECENTES 

Neste capítulo, são apresentados os resultados recentes de medições obtidos na Estação 

do Morro do Cachimbo mais relevantes para as discussões deste trabalho. Grande parte destes 

resultados foi adquirida após a implantação das melhorias realizadas no contexto da tese 

(descritas no Capítulo 2). 

Todas as correntes medidas em MCS entre 2008 e 2017 estão associadas a descargas 

descendentes negativas que incidiram na torre ou nas adjacências da estação e a descargas 

ascendentes negativas desenvolvidas a partir da estrutura. Nenhuma corrente de descarga 

positiva foi registrada neste período. 

A base de dados de eventos negativos descendentes compreende 19 correntes de 

primeiras descargas e 19 correntes de descargas subsequentes. Além disso, foram adquiridos 

mais de 30 registros de corrente de canais ascendentes positivos desenvolvidos na torre em 

resposta a um canal descendente negativo, mas que falharam em realizar a conexão 

(unconnected upward leader). No que diz respeito às descargas ascendentes negativas, 19 

correntes deste tipo de evento foram registradas. Destas 19, somente 4 apresentaram descargas 

de retorno após a fase inicial. Vale comentar que no período de 2008 a 2011 houve perda de 

registro de vários eventos de incidência em decorrência de falhas operacionais dos sistemas de 

medição recém implantados (ainda sob testes) e de interrupções no suprimento de energia dos 

equipamentos, questões totalmente resolvidas a partir do final de 2011. 

Dentre todos os registros obtidos nas campanhas recentes, destacam-se três eventos de 

descargas negativas descendentes obtidos em 2014 e 2015, identificados pelos números 16, 17 

e 18, para os quais foram obtidos dados simultâneos de todos os sistemas de medição (corrente, 

campo elétrico, luminosidade e vídeos ultrarrápidos). Os resultados provenientes destas 

medições possibilitaram a observação de diversos aspectos das descargas atmosféricas e a 

inferência de características importantes relacionadas à formação e à evolução dos canais de 

descarga, considerados nas discussões desta tese. 

A discussão deste capítulo se inicia na Seção 3.1 com a apresentação de uma visão geral 

dos resultados obtidos em MCS dos tipos de eventos citado anteriormente. São apresentados os 

perfis típicos de corrente e os seus parâmetros mais relevantes. Na sequência, procede-se à 

análise detalhada das características de cada um dos eventos principais (16, 17 e 18). 
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3.1. Caracterização simplificada da base de dados recente de MCS 

3.1.1. Descargas descendentes negativas 

Os principais parâmetros das correntes de descargas atmosféricas descendentes 

negativas medidas na Estação do Morro do Cachimbo (valor de pico, carga transferida, tempos 

de frente, de meia onda e duração total, energia específica) estão sumarizados na Tabela 3.1 em 

termos das suas respectivas médias geométricas. A utilização de médias geométricas para 

avaliar tais parâmetros é justificada pela similaridade desta com o valor mediano de dados 

caracterizados por distribuições do tipo log-normal. Dois grupos distintos estão indicados: 

primeiras correntes de descargas e correntes de descargas subsequentes.  

A média geométrica dos valores máximos das primeiras correntes de descarga  

(40 kA) e das correntes de descargas subsequentes (20 kA) medidas em MCS são superiores 

aos respectivos valores medianos obtidos no Monte San Salvatore (30 kA e 12 kA), na Suíça 

[Berger et al., 1975]. Em relação aos valores obtidos em MCS entre 1989 e 1998 [Visacro et 

al., 2004], a média geométrica dos dados mais recentes das primeiras correntes de descargas é 

inferior ao valor obtido na primeira fase de operação da estação (45 kA). Por outro lado, a média 

geométrica da amplitude das correntes de descargas subsequentes mais recentes mostrou-se 

superior ao valor mediano de 16 kA das medições antigas. 

Em relação à carga total transferida, as médias exibidas na Tabela 3.1 (6,2 C e 2,8 C) 

são superiores aos valores reportados por Berger et al. (5,2 C e 1,4 C, respectivamente) e aos 

valores encontrados na primeira fase de operação de MCS (5,2 C e 0,99 C, respectivamente). 

Os parâmetros de tempo calculados para as medições recentes não diferem de forma 

significativa dos valores reportados por Visacro et al. [2004]. 

Tabela 3.1 – Média geométrica dos principais parâmetros das correntes de retorno 

de descargas descendentes negativas medidas na estação do Morro do Cachimbo entre 2008 e 2017 

[Guimaraes e Visacro, 2014; Guimaraes et al., 2014b, 2014c; Visacro e Guimaraes, 2014] 

 
IP1 a IP b Q c Tempo de frente 

t50 f tTOT g Energia 

específica h  t10 d t30 e 

 (kA) (kA) (C) (µs) (µs) (µs) (ms) (×10³ A²s) 

PRIMEIRAS  

(19 amostras) 
33 40 6,2 5,52 3,42 60 1,7 80 

SUBSEQUENTES 

(19 amostras) 
- 20 2,8 0,61 0,52 11 1,5 11 

 

a. IP1: Primeiro pico da corrente de descarga 

b. IP: Valor máximo da corrente de descarga 

c. Q: Carga total transferida pela corrente de retorno (𝑄 = ∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡) 

d. t10: Tempo de frente calculado como o intervalo decorrido entre os instantes correspondentes a 10 e 90 % de IP1 dividido por 0,8 

e. t30: Tempo de frente calculado como o intervalo decorrido entre os instantes correspondentes a 30 e 90 % de IP1 dividido por 0,6 

f. t50: Tempo de meia onda, calculado como o intervalo decorrido entre o início da corrente e a metade do valor de pico na cauda da onda 

g. tTOT: Duração total da corrente, dada pelo tempo decorrido entre IP e o instante no qual a corrente atinge 250 A na cauda da onda 

h. Energia específica: dada pela integração no tempo do quadrado da corrente de descarga (∫ 𝑖²(𝑡)𝑑𝑡) 
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A mediana de energia específica reportadas em 2004 para primeiras descargas, de 107 

× 10³ A²s é cerca de 33 % superior ao valor da Tabela 3.1, enquanto o valor mediano para 

descargas subsequentes, de 6,3 × 10³ A²s, é inferior. Os valores reportados por Berger et al. 

foram 55 × 10³ A²s e 6 × 10³ A²s. 

A Figura 3.1 ilustra medições de corrente realizadas recentemente em MCS que 

denotam as características típicas de primeiras correntes de descargas e de correntes de 

descargas subsequentes. A primeira corrente de descarga exibida na Figura 3.1a e detalhada em 

3.1b exibe uma amplitude de 79 kA, aproximadamente o dobro do valor mediano exibido na 

Tabela 3.1. Ainda assim, podem ser observadas características típicas de primeiras correntes de 

retorno, tais como a duplicidade de picos na frente da onda. A Figura 3.1c e o seu detalhe 3.1d 

ilustram uma corrente de descarga subsequente, que apresenta tipicamente tempos de frente 

mais rápidos e amplitude menores em relação às primeiras correntes de descarga. 

 

Figura 3.1 - Perfis típicos de corrente de (a,b) primeira descarga de retorno  

e (c,d) descarga subsequente medidos em 11 de dezembro de 2013. (IP = 79 kA e IP = 28 kA) 

As Figuras (c) e (d) foram adaptadas de [Guimaraes et al., 2014c] 
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A fase inicial da corrente que precede o início da primeira descarga de retorno [Visacro 

et al., 2010] é muito relevante para as discussões da tese, por denotar características importantes 

da propagação dos canais negativo e positivo antes da ocorrência da conexão de ambos. Um 

perfil típico dessa fase é exibido na Figura 3.2.  

Destaca-se a presença de dois elementos básicos neste perfil típico: pulsos unipolares 

espaçados por intervalos da ordem de 50 µs e uma corrente contínua de base que se intensifica 

de forma significativa nos instantes que precedem o início da descarga de retorno. Como 

discutido nos Capítulos 4 e 5, os pulsos unipolares são induzidos pelos passos do canal 

descendente [Schoene et al., 2008; Visacro et al., 2010] e a corrente de crescimento contínuo 

está associada ao desenvolvimento do canal ascendente na torre de MCS. 

 

Figura 3.2 - Fase inicial da corrente de uma primeira  

descarga de retorno medida em MCS em 31 de outubro de 2008 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

Na base de dados de descargas descedentes negativas de MCS, há, ainda, diversos 

registros de corrente associados a canais ascendentes positivos que não lograram se conectar 

aos canais descendentes que os induziram (unconnected upward positive leader). A Figura 3.3 

ilustra um perfil típico de corrente deste tipo de evento. Entre -2 e -0,25 ms, quando o canal 

negativo está se aproximando do solo,  a corrente se comporta de maneira similar ao perfil 

exibido na Figura 3.2. Contudo, como o canal negativo se conecta a outro ponto nas adjacências 

da estação, ocorre o colapso da corrente e a consequente inversão da sua polaridade. Esta 

inversão indica que a carga armazenada na estrutura e no canal ascendente fluíram de volta para 

o solo. 

É importante mencionar que este tipo de evento passou a ser detectado na Estação do 

Morro do Cachimbo somente a partir de 2010, quando melhorias significativas no sistema de 

medição de correntes foram implementadas. A partir de tais melhorias, a intensidade de ruído 

nos canais de medição diminuiu significativamente, o que permitiu reduzir o nível de disparo 

de gravação do sistema de medição de correntes para 60 A.  
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Figura 3.3 - Corrente medida em 19 de dezembro de 2012 de um unconnected upward leader 

Adaptado de [Visacro et al., 2017b] 

3.1.2. Descargas ascendentes negativas 

Assim como no caso dos unconnected upward leaders, descargas ascendentes negativas 

passaram a ser detectadas pelo sistema de medição de correntes de MCS somente a partir de 

2010, em função do típico valor reduzido da corrente da fase inicial destes eventos (da ordem 

de centenas de amperes), que não era suficiente para sensibilizar o nível de disparo do sistema 

anterior (700 A) em muitos casos. Muito embora exista a possibilidade de ocorrência de 

descargas de retorno intensas após a fase inicial, verificou-se experimentalmente que isto ocorre 

em poucos casos [Guimaraes et al., 2014a]. 

Usualmente, a descarga ascendente se origina de uma estrutura aterrada elevada, sob 

condições de campo elétrico intenso na sua extremidade, que é suficiente para provocar o 

surgimento de um canal positivo. Nestes eventos, o canal ascendente pode alcançar 

comprimentos da ordem de quilômetros, muito superior aos comprimentos de canais positivos 

ascendentes de descargas negativas descendentes. 

As descargas ascendentes sempre apresentam uma fase inicial (ICC), que está associada 

ao desenvolvimento do canal ascendente positivo. Esta fase pode se prolongar por centenas de 

milissegundos, na medida em que a propagação sustentável do canal é mantida. Quando as 

condições elétricas para desenvolvimento não são mais atendidas, o canal desaparece, 

provocando a interrupção do fluxo de corrente na estrutura aterrada. Este mecanismo de “corte” 

da corrente (cutoff) é discutido de forma minuciosa por Mazur e Ruhnke [2014].  
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Em alguns casos, após a fase inicial, um canal descendente negativo pode se propagar 

no percurso condutor forjado previamente pelo canal ascendente e, eventualmente, se conectar 

à estrutura aterrada. Esta sequência de eventos configura uma descarga de retorno da descarga 

ascendente. 

A Figura 3.4a exibe um perfil típico de corrente da fase inicial de uma descarga 

ascendente negativa medida em MCS que apresentou 4 descargas de retorno. A duração desta 

fase inicial foi de 53 ms e a corrente atingiu um valor máximo de 477 A em 9,5 ms. A carga 

total transferida por este evento foi de 5,7 C, resultando em uma corrente média de 107 A. A 

Figura 3.4b apresenta um detalhe da corrente durante o primeiro milissegundo de propagação. 

Note a presença de pulsos unipolares similares aos apresentados nas Figuras 3.2 e 3.3. Esta 

característica é típica de descargas ascendentes iniciadas por eventos próximos e é discutida no 

Capítulo 5. A Figura 3.4c exibe a segunda corrente de retorno do evento, detectada 207 ms após 

a fase inicial. A amplitude desta corrente foi de 10,4 A. 

De 2008 a 2017, 19 descargas ascendentes foram registradas pelo sistema de medição 

de correntes de MCS. Dentre esses 19 eventos, apenas 4 exibiram descargas de retorno após a 

fase inicial: em dois deles, foi observada somente uma descarga de retorno; nos outros dois, o 

sistema detectou 4 e 11 descargas de retorno.  

A Tabela 3.2 sumariza os principais parâmetros da fase inicial das 19 descargas 

ascendentes medidas em MCS. Ressalta-se que, apesar da média geométrica da corrente 

máxima ter sido 672 A, valores da ordem de 2 kA foram detectados em alguns eventos. Além 

disso, uma dispersão grande foi verificada em relação à duração média de 26 ms (de 6,5 a 101 

ms). 

Um fato muito interessante associado à carga transferida durante a fase inicial foi 

verificado nos dados obtidos. Apesar da média geométrica ter sido 4,9 C, as cargas transferidas 

durante a fase inicial de cada evento mostraram-se muito próximas de dois valores bem 

definidos: seis eventos exibiram carga transferida de aproximadamente 0,9 C, enquanto, para 

os outros treze, a carga foi de 5,9 C. Trata-se de uma observação importante, embora ainda não 

tenha sido encontrada justificativa plausível. A obtenção de vídeos ultrarrápidos auxiliaria na 

identificação das condições de transferência destes valores de cargas bem definidos. Contudo, 

as descargas ascendentes em MCS ocorrem majoritariamente em condições de temperatura 

mais baixa, sob as quais observa-se a formação de neblina intensa entre a câmera e a torre.  
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Figura 3.4 - Correntes medidas durante uma descarga ascendente na torre de MCS em 22 de janeiro de 2014: 

(a) visão geral da fase inicial, (b) detalhe do primeiro milissegundo da fase inicial,  

(c) segunda corrente de retorno do evento, detectada aproximadamente 207 ms após o fim da fase inicial 

As Figuras (a) e (b) foram adaptadas de [Guimaraes e Visacro, 2014; Guimaraes et al., 2014c] 

Tabela 3.2 – Média geométrica dos principais parâmetros da fase inicial das descargas ascendentes negativas 

medidas na estação do Morro do Cachimbo entre 2008 e 2017 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2014c] 

 
IMAX

 Duração Q IM 

 Q/Duração 

Energia 

específica Amostras 

 (A) (ms) (C) (A) (×10³ A²s) 

19 672 26 4,9 188 1,6 

A Tabela 3.3 exibe a média geométrica dos principais parâmetros das correntes de 

retorno das descargas ascendentes registradas em MCS. A despeito da obtenção de 17 correntes, 

não foi possível calcular os parâmetros de 5 delas de forma confiável devido à presença de 

oscilações intensas na frente de onda. Diante disso, os parâmetros apresentados na Tabela 3.3 

foram calculados para as outras 12 correntes.   

A amplitude (8 kA), a carga transferida (0,51 C), a duração total (0,37 ms) e a energia 

específica (780 A²s) das 12 amostras de corrente de retorno são muito menores do que as 

respectivas médias de primeiras descargas e descargas subsequentes de eventos descendentes, 

apesar dos tempos de frente apresentarem valores intermediários. Observa-se que os parâmetros 



 

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

27 

 

apresentados na Tabela 3.3 se assemelham aos parâmetros de correntes subsequentes de 

descargas nuvem-solo negativas menos intensas.   

Tabela 3.3 – Média geométrica dos principais parâmetros das descargas de retorno de descargas ascendentes 

negativas medidas na estação do Morro do Cachimbo entre 2008 e 2017 

 
IP

 Q Tempo de frente 
t50

 tTOT
 Energia 

específica Amostras t10
 t30

 

 (kA) (C) (µs) (µs) (µs) (ms) (×10³ A²s) 

12 8 0,51 1,04 0,86 8 0,37 0,78 

A aparente similaridade de descargas de retorno de eventos ascendentes negativos com 

descargas subsequentes de eventos descendentes menos intensos indica a forte relação que a 

corrente apresenta com o processo de formação destas descargas: ambas são iniciadas após um 

canal negativo descendente percorrer um percurso pré-condicionado eletricamente. No caso das 

descargas ascendentes, o elemento que forjou o canal prévio foi o canal ascendente positivo. 

Em contrapartida, o canal descendente negativo da primeira descarga foi o responsável por 

constituir tais condições. 

As descargas ascendentes apresentam, ainda, características em comum com as 

descargas artificiais induzidas a partir da técnica clássica de lançamento [Rakov e Uman, 2003; 

Visacro, 2005], inclusive a ICC. Para o caso das descargas artificiais, o lançamento do foguete 

com um condutor aterrado constituiria uma condição similar à de estruturas aterradas muito 

elevadas. Além disso, a descarga de retorno ocorre quando um canal negativo originado na 

nuvem de tempestade se propaga no percurso do canal ascendente forjado durante a ICC. 

Para subsidiar as discussões do Capítulo 5, é importante introduzir a tipificação das 

descargas ascendentes negativas, já estabelecida na literatura. A partir de medições de campo 

elétrico de descargas ascendentes originadas de uma torre de turbina eólica, Wang et al. [2008] 

observou dois perfis típicos distintos precedendo a fase inicial. O primeiro deles exibiu uma 

variação negativa (de acordo com a convenção meteorológica), que corresponde à aproximação 

de canais negativos. O segundo perfil não apresentou quaisquer variações significativas 

precedendo o início do canal positivo.  

Diante de tais observações, Wang et al. [2008] propôs a classificação das descargas 

ascendentes negativas em dois tipos: induzidas por evento próximo (triggered by nearby 

lightning) e não-induzidas por eventos próximos (self-initiated). As descargas ascendentes 

induzidas por eventos próximos ocorrem devido à intensificação do campo elétrico na 

extremidade de estruturas elevadas promovida pela aproximação de um canal negativo, seja ele 

de uma descarga intra-nuvem ou de uma descarga nuvem-solo [Warner, 2012; Warner et al., 
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2012; de Paiva et al., 2015]). As descargas ascendentes não-induzidas por eventos próximos 

ocorrem somente devido ao campo elétrico intenso gerado pelas cargas contidas na nuvem de 

tempestade.  

A partir da análise dos dados de corrente e de campo elétrico de descargas ascendentes 

negativas registradas em MCS, Guimaraes et al. [2014a] verificaram que todos os eventos 

foram iniciados por descargas próximas.  

3.2.  Caracterização dos Eventos 16, 17 e 18 

Como mencionado no início deste capítulo, os resultados mais relevantes para as 

discussões deste trabalho são provenientes das medições realizadas durante os Eventos 16, 17 

e 18. Nas próximas três subseções, cada um destes eventos é analisado. Os demais resultados 

experimentais considerados nas discussões são apresentados ao longo dos capítulos seguintes. 

3.2.1. Evento 16 

A Figura 3.5 ilustra a progressão temporal do campo elétrico vertical medido a 50 m da 

torre de MCS, entre 19:00 e 20:00 (GMT) do dia 8 de maio de 2014. Nos primeiros 15 minutos 

do registro, apesar da observação de flutuações significativas nas intensidades de campo 

elétrico estático, não houve atividade atmosférica intensa nas adjacências da estação. A partir 

de 19:15, observou-se aumento na frequência de detecção de descargas até que, em 19:24, 

ocorreu inversão da polaridade do campo estático, presumidamente em função da aproximação 

de cargas negativas das nuvens de tempestade que se deslocaram para as imediações da estação. 

O Evento 16 foi registrado pelo sistema de medição de correntes de MCS às 

19:29:34.4360 (GMT), como indicado pela seta azul na Figura 3.5. Após a sua ocorrência, a 

atividade atmosférica se manteve intensa por mais 20 minutos, até que, em 19:47, a intensidade 

de campo elétrico passou a se reduzir de forma progressiva. 

 
Figura 3.5 - Medição de campo elétrico realizada a 50 metros da torre de MCS  

em 8 de maio de 2014, entre 19:00 e 20:00 (GMT), segundo a convenção meteorológica 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 
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A Figura 3.6 exibe a medição de campo elétrico realizada pelas antenas em um intervalo 

de 100 ms que compreende o Evento 16. Para esta curva e para as curvas de corrente, 

luminosidade e campo elétrico apresentadas posteriormente, o instante no qual a descarga de 

retorno na torre de MCS se iniciou foi adotado como referência de tempo (t = 0).  

 

Figura 3.6 - Campo elétrico segundo a convenção meteorológica medido a 50 m da torre de MCS  

em uma janela de tempo de 100 ms que compreende o Evento 16 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

A corrente de retorno do Evento 16, medida na base da torre de MCS, está apresentada 

na Figura 3.7, em duas escalas de tempo diferentes: 1 ms (Figura 3.7a) e 100 µs (Figura 3.7b). 

Os principais parâmetros dessa corrente de retorno estão quantificados na Tabela 3.4. 

 

Figura 3.7 - Corrente de retorno medida na torre de MCS durante o Evento 16 (8 de maio de 2014, 19:29:34) 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

Tabela 3.4 – Principais parâmetros da corrente do Evento 16 medido em MCS 

IP1
 IP

 Q Tempo de frente 
t50

 tTOT
 Energia específica 

t10
 t30

 

(kA) (kA) (C) (µs) (µs) (µs) (ms) (×10³ A²s) 

15,87 18,49 0,92 3,19 2,22 15,83 0,47 3,95 

O primeiro pico da corrente de retorno do Evento 16 ocorreu em -15,87 kA, enquanto o 

segundo atingiu -18,49 kA, a menor amplitude dentre todas as primeiras correntes de descargas 

descendentes negativas medidas no Morro do Cachimbo. A carga total transferida durante o 
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evento (0,92 C) representa 15% da média geométrica de 6,2 C das primeiras correntes de 

descarga medidas em MCS.  

Os tempos de frente t10 e t30 mostraram-se menores que os valores médios das primeiras 

correntes de descarga (5,52 e 3,42 µs), mas ainda assim muito superiores aos tempos de frente 

referentes às correntes de descargas subsequentes (0,61 e 0,52 µs). Os outros dois parâmetros 

de tempo (duração total e tempo de meia onda) apresentaram valores aproximadamente quatro 

vezes inferiores às médias geométricas da Tabela 3.1. A energia específica da corrente do 

Evento 16 (3,95 × 10³ A²s) é muito menor que a média geométrica de 80 × 10³ A²s. 

Como discutido no Capítulo 4, a diferença observada entre os parâmetros da Tabela 3.4 

e os valores médios de MCS reportados na Tabela 3.1 pode estar relacionada com o processo 

de formação da descarga que incidiu na torre durante o Evento 16. O vídeo obtido com a câmera 

ultrarrápida permitiu observar que um canal negativo descendente, aparentemente 

independente, incidiu em um ponto nas proximidades da estação, pouco antes de um segundo 

canal descendente se conectar ao canal ascendente desenvolvido na torre. 

A Figura 3.8 ilustra quatro imagens obtidas em instantes diferentes do Evento 16. É 

importante mencionar que todas as imagens extraídas dos vídeos gravados em MCS foram 

tratadas em um software editor de imagens. O tratamento consistiu no ajuste de propriedades 

das imagens (tais como brilho, contraste, saturação e exposição) e na posterior inversão de 

cores, de maneira a facilitar a visualização dos canais de descarga. 

A Figura 3.8a, obtida a aproximadamente 1200 µs do início da descarga de retorno na 

torre, indica a presença de dois canais descendentes distintos, A e B, aparentemente 

independentes. Na Figura 3.8b, obtida cerca de 200 µs antes da descarga de retorno B, 

observou-se que o canal A se conectou ao solo, nas imediações da estação. Na Figura 3.8c, deu-

se início à descarga de retorno na torre de MCS. A Figura 3.8d apresenta os dois canais ainda 

ativos, cerca de 550 µs após o início da descarga de retorno A. 

 

Figura 3.8 - Imagens obtidas com câmera ultrarrápida em quatro instantes distintos do Evento 16.  

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017]. 
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A Figura 3.9 expressa, em termos de campo elétrico próximo e de luminosidade relativa, 

a sequência de acontecimentos do Evento 16. A variação de campo elétrico negativa até -200 

µs na Figura 3.9a indica a aproximação de canais negativos. Após t = -200 µs, o efeito da 

descarga de retorno A no campo elétrico vertical se sobrepõe ao efeito da aproximação do canal 

B, levando a uma variação positiva desta grandeza. Em t = 0, a descarga de retorno B é iniciada, 

e a variação positiva do campo elétrico se torna mais intensa. A Figura 3.9b indica os dois 

pulsos de luminosidade referentes a cada uma das descargas de retorno do Evento 16. 

 

Figura 3.9 - Medições de (a) campo elétrico próximo (50 m) e (b) luminosidade obtidas  

em um intervalo de 3 ms que compreende as duas descargas de retorno quase simultâneas 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

A corrente medida durante os 700 μs anteriores à descarga de retorno B está ilustrada 

na Figura 3.10. Dois aspectos característicos dessa fase de formação do canal de descarga, já 

discutidos anteriormente, podem ser destacados: os pulsos unipolares induzidos pelo canal 

descendente, com amplitude variando de poucas dezenas a algumas centenas de amperes e 

espaçados no tempo em intervalos bem definidos da ordem de 50 μs; a corrente contínua da 

ordem de poucos amperes, à qual os pulsos estão superpostos.  

O crescimento da componente contínua da fase inicial desta corrente foi interrompido 

no momento em que a descarga de retorno A se iniciou. A partir deste instante, ocorreu inversão 

da polaridade da corrente medida. Especula-se que o estágio avançado de propagação do canal 

ascendente foi suficiente para sustentar o processo, o que resultou no estabelecimento de um 

segundo canal de descarga. As características de propagação do canal descendente negativo B 

durante os seus instantes finais são discutidos com maior detalhamento no Capítulo 4. 

A Figura 3.11 ilustra a distância bidimensional percorrida pelo canal descendente B e 

por seu respectivo canal ascendente, a partir do instante no qual foi possível detectar seus sinais 

visuais pela primeira vez.  Os pontos desta figura foram derivados do vídeo gravado durante o 
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evento. Observa-se que a velocidade bidimensional do canal descendente não varia de forma 

muito significativa ao longo do intervalo apresentado. As velocidades médias de propagação 

bidimensional dos canais indicadas na figura foram calculadas a partir do instante de detecção 

do canal ascendente. Para o canal descendente, a velocidade média calculada foi de 0,24×106 

m/s, enquanto o valor encontrado para o canal ascendente foi de 0,06×106 m/s. 

 

Figura 3.10 - Corrente medida na base da torre de MCS  

nos instantes que precederam as iniciações das descargas de retorno A e B 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

 

Figura 3.11 - Distâncias bidimensionais percorridas pelo canal descendente B e  

pelo canal ascendente desenvolvido na torre de MCS. As inclinações das retas indicam  

as velocidades bidimensionais médias calculadas a partir da iniciação do canal ascendente  

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 

3.2.2. Evento 17 

No dia 25 de fevereiro de 2015, entre 20:05 e 21:25, foi registrada intensa atividade 

atmosférica nos arredores da Estação do Morro do Cachimbo, como denotado pela medição de 

campo elétrico próximo exibida na Figura 3.12. No intervalo de uma hora e quarenta minutos 

de medição, diversas descargas atmosféricas foram detectadas nas proximidades dos sensores. 

Os Eventos 17 e 18, ambos associados a descargas descendentes negativas que 

incidiram diretamente na torre de MCS, foram registrados durante esta tempestade. Os seus 
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respectivos instantes de ocorrência estão indicados na Figura 3.12.  O Evento 17, detectado às 

20:16:49, apresentou duas descargas de retorno, ambas filmadas pela câmera ultrarrápida e 

registradas pelos sistemas de medição de corrente, de campo elétrico e de luminosidade. Às 

20:29:39, as quatro descargas de retorno do Evento 18 também foram medidas. 

 

Figura 3.12 - Medição de campo elétrico realizada a 50 metros da torre de MCS  

em 25 de fevereiro de 2015, entre 20:05 e 21:45 (GMT) 

O comportamento do campo elétrico medido a 700 m da torre de MCS durante a 

formação dos canais de descarga do Evento 17 está ilustrado na Figura 3.13. Antes de t = 0, 

instante de iniciação da primeira descarga de retorno, intensificações do campo elétrico 

associadas à formação e propagação do canal descendente podem ser observadas na medição. 

A variação rápida associada à primeira descarga de retorno foi de aproximadamente 8,6 kV/m. 

Para a segunda descarga, que ocorreu cerca de 36 ms após o início da primeira, este valor foi 

próximo de 4 kV/m. 

 

Figura 3.13 - Campo elétrico medido a 700 metros da torre de MCS  

durante o Evento 17 (convenção meteorológica) 

A Figura 3.14 exibe imagens obtidas pela câmera ultrarrápida durante a formação dos 

canais das duas descargas de retorno. A Figura 3.14a foi obtida em um intervalo de 50 µs 

centralizado em t = -40 µs. Portanto, trata-se do último quadro obtido antes da primeira descarga 
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de retorno. A Figura 3.14b ilustra a imagem adquirida no intervalo seguinte, que compreende a 

conexão dos canais descendente e ascendente. De forma similar, as Figuras 3.14c e 3.14d 

ilustram os instantes imediatamente antes e após o início da segunda descarga de retorno. 

A título de comparação, os canais estabelecidos em cada uma das descargas de retorno 

do Evento 17 foram justapostos na Figura 3.14e. Para elaborar esta imagem, dois quadros 

distintos foram selecionados, cada um referente a um instante no qual o respectivo canal de 

descarga ainda estava ativo. Após a seleção, um editor de imagens foi utilizado para sobrepor 

e deslocar horizontalmente os dois quadros e a transparência de ambos foi manipulada de 

maneira a possibilitar a comparação da geometria dos percursos. O resultado obtido indica 

claramente que a segunda descarga de retorno utilizou de forma integral o mesmo percurso 

condutor estabelecido durante a primeira descarga. 

 

Figura 3.14 - Imagens superpostas e deslocadas horizontalmente  

dos canais estabelecidos durante cada uma das descargas de retorno do Evento 17 

As medições das duas correntes de retorno estão exibidas na Figura 3.14, enquanto os 

principais parâmetros de tais correntes estão sumarizados na Tabela 3.5. A primeira corrente de 

descarga apresentou a segunda menor amplitude (20,24 kA) dentre todas as 19 amostras obtidas 

em MCS, valor muito próximo da metade da média geométrica apresentada na Tabela 3.1  

(40 kA). Contudo, a carga transferida de 5,88 C mostrou-se próxima da média de 6,2 C. Os 

tempos de frente calculados são similares aos valores característicos de primeiras correntes de 

descargas. Em contrapartida, o tempo de meia onda de 19 µs é cerca de um terço da mediana 

correspondente, assim como no caso da energia específica. A duração desta corrente é 21% 

superior ao valor reportado na tabela 3.1. 
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Em relação à primeira descarga de retorno e às médias geométricas dos parâmetros de 

correntes de descargas subsequentes apresentadas na Tabela 3.1, a corrente da descarga 

subsequente apresentou amplitude menor e tempos de frente mais rápidos. A carga transferida 

mostrou-se próxima da média geométrica correspondente, assim como o tempo de meia-onda. 

A duração da corrente medida foi aproximadamente 30 % maior que o valor da Tabela 3.1, 

enquanto a energia específica mostrou-se muito abaixo da média geométrica. 

 

Figura 3.15 - Correntes de retorno medidas na torre de MCS durante o Evento 17 

(a) e (b) primeira descarga de retorno, (c) e (d) segunda descarga de retorno 

Tabela 3.5 – Principais parâmetros das correntes do Evento 17 

Descarga 

de retorno 

IP1
 IP

 Q Tempo de frente 
t50

 tTOT
 Energia específica 

t10
 t30

 

(kA) (kA) (C) (µs) (µs) (µs) (ms) (×10³ A²s) 

1ª 20,24 20,24 5,88 5,17 3,53 19,11 2,06 26,78 

2ª - 11,24 2,37 0,33 0,36 10,78 1,96 2,4 

A Figura 3.16 ilustra medições de corrente e de campo elétrico da fase inicial da 

primeira descarga de retorno. O campo elétrico foi medido a duas distâncias distintas da torre: 

a 50 m (Figura 3.16a) e a 700 m (3.16b). É importante mencionar que a medição calibrada de 

campo elétrico próximo (50 m) só é válida até a iniciação da primeira descarga de retorno, uma 

vez que, neste instante, o fundo de escala do sistema foi atingido. 

O perfil de corrente exibido a partir de -1,4 ms exibe as características típicas discutidas 

na Seção 3.1.1: pulsos unipolares induzidos pelos passos do canal descendente superpostos a 

uma componente contínua que passa a se intensificar nas últimas centenas de microssegundos 

que antecedem o início da descarga de retorno. 
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As duas curvas de campo elétrico exibem claramente o efeito da aproximação do canal 

descendente negativo do solo. Entretanto, como o canal está próximo da torre de MCS, os níveis 

medidos a 50 metros são naturalmente superiores. O valor máximo observado pelo sistema 

principal foi de 85 kV/m, enquanto os níveis não ultrapassaram 13,4 kV/m na área secundária 

de MCS, junto ao abrigo da câmera. Como discutido no Capítulo 5, a intensidade de campo 

elétrico próximo à torre no instante de iniciação do canal ascendente mostrou-se próxima de 64 

kV/m.  

 
Figura 3.16 - Corrente e campo elétrico medido a (a) 50 m e (b) 700 m  

de distância da torre de MCS durante a primeira descarga de retorno do Evento 17 

As imagens obtidas durante a propagação dos canais da primeira descarga e da descarga 

subsequente foram utilizadas no levantamento do perfil de variação da distância bidimensional 

em função do tempo. A Figura 3.17a ilustra os resultados obtidos para a primeira descarga de 

retorno. Destaca-se o módulo da velocidade do canal descendente nos instantes finais, que se 

mostrou idêntico ao valor correspondente do Evento 16 (0,24×106 m/s). Em compensação, a 

velocidade do canal ascendente (0,10×106 m/s) foi superior em relação ao caso apresentado na 

seção anterior (0,06×106 m/s).  

Na formação da segunda descarga de retorno, nenhum canal ascendente foi observado 

nos quadros que antecederam a conexão com a torre. Para este caso, a velocidade de propagação 

do canal descendente foi tal que permitiu caracterizar o seu comprimento visível somente em 

três instantes distintos. O valor encontrado foi de 4,24×106 m/s. 
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Figura 3.17 - Distâncias bidimensionais percorridas pelos canais descendente e ascendente durante o Evento 17  

As inclinações das retas indicam as velocidades médias nos respectivos intervalos  

A figura (a) foi adaptada de [Visacro e Guimaraes, 2017] 

3.2.3. Evento 18 

A Figura 3.18 exibe a medição de campo elétrico distante realizada durante a ocorrência 

do Evento 18. Assim como nos eventos apresentados anteriormente, a referência do eixo de 

tempo está centralizada no início do fluxo da primeira corrente de retorno. De acordo com esta 

referência, a segunda descarga de retorno se iniciou em 63,7 ms, a terceira em 149,5 ms e a 

quarta em 234,6 ms. Na ordem de ocorrência, os intervalos observados entre as descargas 

consecutivas foram: 63,7 ms, 85,8 ms e 85,1 ms. As variações de campo elétrico observadas 

após o início de cada descarga de retorno foram de aproximadamente 20 kV/m, 5 kV/m,  

7 kV/m e 1,5 kV/m, na ordem de ocorrência das descargas.  

De forma similar à Figura 3.14e, os canais estabelecidos em cada uma das quatro 

descargas de retorno estão ilustrados na Figura 3.19. Observa-se que o canal da segunda 

descarga é idêntico ao canal da primeira. Entretanto, uma análise detalhada da região localizada 

entre as retas traçadas nas alturas H1 e H2 revela que o canal da terceira descarga de retorno se 

desviou do percurso forjado pelas descargas anteriores, exatamente neste trecho. O vídeo indica 

ainda que, durante a formação do terceiro canal, quando a altura H1 foi atingida, o canal se 

propagou por passos, gerando novas ramificações e uma trajetória que se desviou das anteriores. 

Ainda assim, o canal descendente negativo se conectou com o canal ascendente positivo 

iniciado a partir da torre de MCS. Por fim, o canal descendente que precedeu a quarta descarga 

de retorno utilizou integralmente o mesmo percurso da terceira descarga.  
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Figura 3.18 - Campo elétrico medido a 700 metros da torre de MCS durante o Evento 18 

(convenção meteorológica) 

 

Figura 3.19 - Canais das quatro descargas de retorno do Evento 18 

A Figura 3.20 exibe as formas de onda completas e detalhadas das quatro correntes de 

retorno do Evento 18. Os principais parâmetros destas correntes estão sumarizados na Tabela 

3.6. Apesar da amplitude da primeira corrente de retorno ser 16 % menor que a média 

geométrica de 40 kA, todos os outros parâmetros mostraram-se acima dos valores tabelados. A 

corrente apresentou uma duração maior, tendo em vista os tempos de frente e de meia onda 

mais longos. Destaca-se, ainda, a carga transferida de 9,14 C, quase 50% acima da média 

geométrica correspondente de primeiras descargas (6,2 C). 

Em relação à segunda corrente, a sua amplitude, carga transferida e energia específica 

são menores que a metade das médias geométricas de descargas subsequentes indicadas na 

Tabela 3.1. Além disso, todos os parâmetros de tempo mostraram-se mais rápidos.  
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Figura 3.20 - Correntes medidas na torre de MCS durante as quatro descargas de retorno do Evento 18: 

(a) e (b) primeira, (c) e (d) segunda, (e) e (f) terceira, (g) e (h) quarta 

Tabela 3.6 – Principais parâmetros das quatro correntes de retorno do Evento 18 

Descarga 

de retorno 

IP1
 IP

 Q 
Tempo de frente 

t50
 tTOT

 Energia específica 

t10
 t30

 

(kA) (kA) (C) (µs) (µs) (µs) (ms) (×10³ A²s) 

1ª 29,93 33,60 9,14 7,46 4,14 81,33 2,20 90,83 

2ª - 8,10 0,72 0,38 0,36 2,98 0,66 0,91 

3ª - 26,46 4,95 3,69 3,39 4,69 3,22 12,71 

4ª - 3,99 0,53 1,44 1,31 1,82 0,52 0,46 

A terceira corrente de retorno apresentou amplitude de 26,46 kA, aproximadamente 

30% superior à média geométrica de descargas subsequentes. A carga transferida e os tempos 
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de frente calculados mostraram-se mais próximos dos valores característicos de primeiras 

descargas. O tempo de meia onda é considerado reduzido em relação aos valores típicos, 

enquanto a energia específica é compatível com a média geométrica de subsequentes reportada 

na Tabela 3.1. Os parâmetros desta descarga são mais elevados que os valores usuais, pois ela 

foi precedida por um canal negativo que, nos últimos instantes de desenvolvimento, se 

propagou através de um mecanismo similar ao de primeiras correntes de descargas (por passos). 

A não ser pelos tempos de frente, todos os parâmetros da quarta corrente de retorno 

mostraram-se menores do que as respectivas médias geométricas calculadas para descargas 

subsequentes.  

A fase inicial da primeira corrente de descarga está ilustrada na Figura 3.21, juntamente 

com as medições simultâneas de campo elétrico realizadas a 50 e a 700 metros. Assim como 

no Evento 17, os canais do sistema de medição de campo elétrico próximo saturaram no instante 

em que a primeira descarga de retorno se iniciou. Portanto, a calibração dos resultados nos 

instantes posteriores ficou impossibilitada. 

 
Figura 3.21 - Corrente e campo elétrico medido a (a) 50 m e (b) 700 m  

de distância da torre de MCS durante a primeira descarga de retorno do Evento 18 

Observa-se que, em -1,2 ms, quando pulsos de corrente passaram a ser detectados de 

forma regular, o nível de campo elétrico próximo já superava 50 kV/m. O valor correspondente 

medido a 700 m foi de 18 kV/m. A partir do critério discutido no Capítulo 5, determinou-se que 

a iniciação do canal ascendente na torre de MCS ocorreu aproximadamente em t = -540 µs. 
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Neste instante, o campo elétrico medido a 50 m apresentava intensidade de 62 kV/m, enquanto 

o campo distante estava próximo de 20 kV/m. 

Depreende-se dos resultados de campo elétrico das Figuras 3.16 e 3.21 que a medição 

de campo elétrico realizada nas proximidades da torre é muito importante, tendo em vista a sua 

maior sensibilidade ao efeito da aproximação do canal descendente. Nas medições realizadas a 

700 m, a variação relativa do campo elétrico nas ultimas centenas de microssegundos antes do 

início da descarga de retorno mostrou-se muito reduzida. 

As imagens obtidas com câmera ultrarrápida permitiram observar a propagação do canal 

descendente durante a formação das três primeiras descargas de retorno. Para a quarta descarga, 

não foi possível detectar nenhum sinal visual da propagação dos seus canais. Todos os quadros 

foram analisados e a distância percorrida ao longo do tempo foi contabilizada. O resultado está 

ilustrado na Figura 3.22. 

 
Figura 3.22 - Distâncias bidimensionais percorridas pelos canais descendente e ascendente durante o Evento 18.  

As inclinações das retas indicam as velocidades médias nos respectivos intervalos  

As figuras (a) e (c) foram adaptadas de [Visacro e Guimaraes, 2017] 
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As velocidades bidimensionais médias dos canais descendentes nos instantes finais de 

propagação durante a formação da primeira e da terceira descarga de retorno foram idênticas 

(0,23×106 m/s) e muito próximas do valor calculado para as primeiras descargas de retorno dos 

Eventos 16 e 17 (0,24×106 m/s). O valor calculado nos instantes que precederam o início da 

segunda descarga de retorno foi consideravelmente superior (0,57×106 m/s). Esta diferença está 

relacionada com o modo de propagação de cada um destes canais, discutidos em capítulos 

posteriores. As velocidades dos canais ascendentes indicadas na Figura 3.22 foram de 0,16 e 

0,18×106 m/s, valores superiores aos observados durante os Eventos 16 e 17.
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4. PROPAGAÇÃO DE CANAIS NEGATIVOS EM DESCARGAS 

NUVEM-SOLO NEGATIVAS E CONTRIBUIÇÕES AO TEMA 

As principais contribuições desta tese estão apresentadas nos Capítulos 4, 5 e 6. No 

presente capítulo, são discutidas as características de propagação do canal descendente negativo 

de descargas nuvem-solo negativas, com base nos dados obtidos em MCS e nas referências 

disponíveis na literatura. No Capítulo 5, as análises são referentes à propagação de canais 

positivos. O Capítulo 6 apresenta as contribuições recentes no tema atratividade de estruturas 

aterradas, relacionadas à distância de indução do canal ascendente (striking distance), que se 

baseiam na proposição de novas metodologias para a sua estimativa e comparação com dados 

reportados por outros autores. 

Durante a sua formação, a descarga nuvem-solo negativa envolve o desenvolvimento 

de um canal descendente negativo, também conhecido como canal precursor de descarga. Este 

determina a macrorregião de incidência e é o responsável pelos níveis intensos de campo 

elétrico no solo e em estruturas aterradas nos instantes que precedem o início da descarga de 

retorno.  

Primeiras descargas de retorno (first strokes) são precedidas por canais negativos que 

se propagam por passos (stepped leaders). Para estes casos, como a propagação se dá no ar 

virgem, não há características de pré-condicionamento do meio, tais como alterações na 

condutividade e temperatura locais. Este tipo de desenvolvimento também pode ser observado 

em canais negativos de descargas subsequentes que ocorrem após um intervalo de tempo longo 

em relação à descarga anterior, suficiente para restabelecer as condições elétricas iniciais do ar. 

A velocidade típica de stepped leaders é da ordem de 0,20×106 m/s [Rakov e Uman, 2003]. 

Quando não há tempo suficiente para recuperação das condições elétricas iniciais do ar, 

a formação da descarga subsequente se dá através de um canal descendente negativo que não 

se propaga por passos (dart leader). Nestes casos, como o ar já apresenta condições favoráveis 

à propagação, as velocidades típicas associadas são consideravelmente superiores, variando em 

faixas de 10 a 20×106 m/s [Rakov e Uman, 2003].  

Há, ainda, um terceiro cenário de desenvolvimento de canais negativos durante a 

formação de descargas subsequentes, segundo o qual as condições elétricas iniciais do meio são 

parcialmente restabelecidas. Neste caso, somente parte da propagação do canal negativo 

descendente ocorre por passos. Este tipo de canal é chamado de dart-stepped leader e a sua 

velocidade média de propagação apresenta valores de 1 a 2×106 m/s [Rakov e Uman, 2003]. 
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O foco principal deste capítulo é a discussão de características de propagação de canais 

negativos de primeiras descargas. O mecanismo de propagação por passos é apresentado na 

Seção 4.1, com base em observações realizadas em laboratório e em condições reais de 

descargas. A Seção 4.2 apresenta uma discussão acerca das características de propagação destes 

canais inferidas das observações realizadas na Estação do Morro do Cachimbo. Na Seção 4.3, 

são apresentados os resultados de medição e as constatações mais importantes referentes ao 

Evento 16, que apresentou um canal descendente negativo de primeira descarga se propagando 

através de um mecanismo não-usual. 

4.1. Características comuns de propagação de stepped leaders 

Na segunda metade do século XX, imagens da propagação de canais negativos, tanto 

em descargas reais quanto em ambiente laboratorial, eram obtidas a partir do uso de streak 

cameras [Schonland, 1956; Berger e Vogelsanger, 1966; Gorin et al., 1976]. O princípio de 

funcionamento deste tipo de câmera baseia-se na conversão dos pulsos luminosos incidentes na 

sua lente em elétrons, que são imediatamente acelerados por eletrodos que compõem o circuito 

interno do dispositivo, resultando na sua colisão com uma tela de fósforo e a consequente 

formação de uma imagem. O funcionamento do mecanismo interno da câmera faz com que 

elétrons produzidos em tempos diferentes colidam em pontos distintos na tela. A imagem final 

é tal que permite avaliar as variações de luminosidade ao longo do tempo e do espaço. Esta 

seção considera o comportamento de stepped leaders em ensaios laboratoriais e em condições 

naturais. 

4.1.1. Propagação de stepped leaders em ambiente laboratorial 

A Figura 4.1 ilustra um perfil típico de imagens obtidas com streak cameras da 

propagação por passos de canais negativos desenvolvidos em laboratório. A posição do eletrodo 

é estacionária e a sequência de acontecimentos à frente da sua extremidade está indicada ao 

longo do eixo de tempo t (da esquerda para a direita). 

No instante t0, realiza-se a aplicação de tensão no eletrodo negativo. Após um 

determinado nível de tensão ser atingido, o campo elétrico na ponta do catodo ultrapassa a 

rigidez dielétrica do ar (3 MV/m em condições normais de pressão atmosférica), o que resulta 

na formação de streamers na ponta do eletrodo negativo (instante t1). 

Os streamers são filamentos de cargas espaciais gerados por Efeito Corona, devido à 

intensificação do campo elétrico local. Estas estruturas são comumente observadas em 

condições de variações rápidas de tensão aplicada e caracterizam-se por apresentarem uma base 

comum na ponta do eletrodo, que posteriormente pode evoluir para o canal de plasma. Por 
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apresentarem condutividade reduzida, uma vez que as temperaturas associadas não são muito 

elevadas (por volta de 1000 K), streamers podem cruzar todo o espaço entre dois eletrodos sem 

causar disrupção plena. 

 
Figura 4.1 – Propagação de canais negativos em ambiente laboratorial. Adaptado de [Gorin et al., 1976; 

Bacchiega et al., 1994; Bazelyan e Raizer, 2000; Rakov e Uman, 2003; Mazur, 2016] 

Baseados em ensaios laboratoriais, [Bazelyan e Raizer, 2000] determinaram o valor do 

campo elétrico médio crítico ao longo de um pequeno comprimento à frente do eletrodo 

necessário para sustentar a propagação de streamers. Para streamers negativos, este valor é de 

aproximadamente 750 kV/m. Para streamers positivos, o campo médio mínimo para sustentar 

a propagação é de 450 kV/m.  

Após a formação da estrutura inicial de streamers, ocorre uma pausa no processo. A 

continuidade se dá com a formação da seção inicial do canal negativo, que passa a se propagar 

no ar. A linha contínua 1, indicada na Figura 4.1, representa o desenvolvimento deste canal, 

que apresenta luminosidade acentuada na sua extremidade. 

Após a ruptura inicial, a estrutura de cargas contida nas adjacências do eletrodo e do 

canal é rearranjada. A uma distância reduzida da frente do canal, forma-se um pequeno corpo 

de plasma (stem). A sua trajetória está indicada pela reta tracejada 5 na Figura 4.1. Streamers 

se originam deste corpo de plasma, segundo a orientação do campo elétrico local. Na região 

posterior do stem, são formados streamers positivos (3), enquanto streamers negativos são 

estabelecidos na sua outra extremidade (4). 

Ao se atingirem temperaturas mais elevadas, o stem evolui para um canal de plasma 

flutuante (6). Na Figura 4.1, o início da propagação deste canal flutuante ocorre em t3.  As 

curvas divergentes originadas à frente da extremidade do canal negativo indicam que o canal 

flutuante se propaga de forma bidirecional. A parte superior concentra cargas positivas, 

enquanto a inferior está carregada negativamente. 
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A continuidade na propagação do canal negativo principal e do canal flutuante resulta 

na conexão de ambos no instante t4. O resultado principal deste processo é uma extensão abrupta 

do comprimento do canal principal e um efeito luminoso associado, como indicado pelo número 

4 na Figura 4.1. É esta variação abrupta do comprimento do canal negativo que caracteriza a 

sua propagação por passos. O efeito luminoso decorre do fluxo de corrente originado pela 

diferença de potencial significativa entre ambos canais antes da conexão. Além do efeito 

luminoso, o passo do canal principal pode ser percebido na corrente medida no eletrodo 

negativo através de um pulso unipolar. 

Com a transferência do potencial elevado do canal principal para a extremidade inferior 

do canal flutuante recém incorporado, novos streamers negativos são formados (8). O processo 

descrito anteriormente se repete em t5 e t6 e ao longo de todo o comprimento do gap, dando 

origem a novos passos do canal negativo. A propagação é encerrada somente com a disrupção 

plena do ar, que ocorre quando o canal negativo se conecta ao eletrodo positivo. 

O mecanismo de formação de novos passos do canal negativo pode ser ilustrado 

graficamente, considerando-se os potenciais envolvidos no processo. A Figura 4.2, adaptada de 

[Mazur, 2016], ilustra a formação do primeiro passo da Figura 4.1 em termos das intensidades 

de campo elétrico envolvidas. 

 
Figura 4.2 – Distribuição de potenciais à frente do catodo durante a formação do primeiro passo do canal 

negativo. Adaptado de [Bacchiega et al., 1994; Mazur, 2016] 

A curva a ilustra o perfil de potencial à frente do catodo antes da formação de streamers 

negativos. Como já discutido, o campo elétrico médio necessário para a formação de tais 

estruturas é de 750 kV/m. Uma vez que intensidades inferiores a este valor não são capazes de 

promover o estabelecimento de cargas espaciais, a interseção entre a curva a e a reta b, que 

ocorre no ponto X, ilustra a extensão da região de streamers.  
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Após a formação da primeira estrutura de streamers, ocorre uma pausa no processo de 

disrupção. As cargas espaciais geradas se redistribuem em um processo de relaxação, que 

ocorre em função da condutividade e da constante dielétrica na região de corona. O resultado 

deste processo é o deslocamento do potencial do ponto X para o ponto Y. À frente do ponto Y, 

o novo perfil de potencial é dado pela curva c. 

O gradiente de potencial resultante na região imediatamente à frente do catodo diminui, 

inibindo a continuidade do processo de estabelecimento de streamers negativos. Em função 

desta redução, o campo elétrico médio assume intensidades próximas a 450 kV/m, valor crítico 

para a formação de streamers positivos. Similarmente, a interseção da curva c com uma reta 

originada em Y e de inclinação igual a 750 kV/m estabelece uma região na qual novos streamers 

negativos são formados. 

Diante do novo perfil de potencial, descrito pelas retas d e e, streamers de ambas 

polaridades são originados no ponto Y: na região posterior de Y, observa-se a formação de 

streamers positivos direcionados para o catodo; na região à frente de Y, são estabelecidos 

streamers negativos direcionados para o anodo. 

Em função do confinamento das bases de diversos streamers no ponto Y, a temperatura 

local se eleva consideravelmente, propiciando a formação do canal de plasma flutuante, como 

observado no instante t3 da Figura 4.1. Este canal se estende de forma bidirecional, até que se 

conecta ao canal principal que se desenvolve a partir do catodo, como descrito anteriormente. 

Do ponto de vista dos gradientes de potencial, a continuidade deste processo se dá com a 

repetição dos passos ilustrados na Figura 4.1. 

4.1.2. Propagação de stepped leaders na natureza 

Até o início da década passada, a disponibilidade de dados experimentais para avaliar o 

grau de similaridade entre os mecanismos de propagação de canais negativos em descargas 

reais e em laboratórios era reduzida. O desenvolvimento recente de câmeras ultrarrápidas 

capazes de adquirir consecutivamente imagens de alta resolução em intervalos da ordem de 

unidades de microssegundos, assim como de outros sistemas de registro visual de descargas 

extremamente rápidos, alavancou os estudos de desenvolvimento de canais negativos em 

descargas reais. Nesta perspectiva, o mecanismo de propagação por passos foi reportado em 

diversos trabalhos, notadamente em [Chen et al., 1999; Wang et al., 1999, 2016, Biagi et al., 

2009, 2010, 2014; Hill et al., 2011; Petersen e Beasley, 2013; Qi et al., 2016].  
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Utilizando um sistema de detecção visual composto por uma matriz de fotodiodos 

instalados no corpo de uma câmera e sensíveis a variações de luminosidade em faixas bem 

determinadas de altura (o ALPS - Automatic Lightning Progressing Feature Observation 

Systern), Wang et al. [1999] observaram a propagação de canais negativos descendentes de 

descargas artificiais realizadas na Flórida, em 1997. Os dados obtidos permitiram associar a 

detecção de pulsos luminosos aos passos do canal negativo. Além disso, verificou-se a 

propagação ascendente de tais pulsos a partir da extremidade do canal negativo por um certo 

comprimento. Fazendo uso da mesma instrumentação, Chen et al., [1999] reportaram 

observações similares para uma descarga negativa descendente natural observada na Austrália, 

em 1996. 

Analisando vídeos obtidos com velocidades de aquisição elevadas (até 50.000 quadros 

por segundo), Biagi et al. [2009] observaram a formação de corpos de plasma flutuantes (stems) 

à frente de um canal do tipo dart-stepped de uma descarga artificial registrada na Flórida em 

2008. Dando sequência à investigação, Biagi et al. [2010] analisaram imagens obtidas com uma 

taxa de gravação maior (240.000 quadros por segundo) da propagação de um canal descendente 

do tipo dart-stepped de outra descarga artificial registrada na Flórida. Os resultados estão 

exibidos na Figura 4.3 e permitem observar claramente a formação de segmentos secundários 

de luminosidade (comprimentos estimados entre 1 e 4 m) à frente da região de corona do canal 

negativo (de 1 a 10 m e distância) em diversos instantes. Tratam-se dos corpos de plasma e dos 

canais flutuantes descritos na Figura 4.1. 

 
Figura 4.3 – Formação de corpos de plasma à frente de um dart-stepped leader 

de uma descarga artificial registrada na Flórida em 2008.  

Adaptado de [Biagi et al., 2010] 
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Empregando uma taxa de aquisição de imagens ainda superior (300.000 FPS e 3,33 µs 

de exposição), Hill et al. [2011] observaram a formação dos mesmos elementos em um canal 

negativo de uma descarga natural que incidiu a 1 km de distância da câmera, na Flórida, em 

junho de 2010. Durante o evento registrado, foram detectados 16 canais flutuantes, que 

apresentaram valores médios de comprimentos e de distanciamento do canal principal iguais a 

3,9 m e 2,1 m, respectivamente. Dos 82 passos detectados, o intervalo médio entre eles foi de 

16,4 µs. Baseados nas observações realizadas, os autores apresentaram um modelo esquemático 

que representa a propagação do canal negativo da descarga nuvem-solo registrada. Este modelo 

está exibido na Figura 4.4.  

No instante 1, o canal negativo encontra-se em desenvolvimento. Na sequência (2), 

ocorre a formação de um corpo de plasma à sua frente (stem), que posteriormente evolui para 

um canal flutuante. A região de corona formada entre estas duas estruturas é detectada pela 

câmera em determinado momento (3), devido à fraca luminosidade da região de streamers. No 

instante 4, o canal negativo e o canal flutuante se conectam, estendendo abruptamente o 

comprimento do canal principal e consolidando o seu primeiro passo. Uma onda de 

luminosidade se propaga para os trechos superiores do canal, como ilustrado no instante 5.  

 
Figura 4.4 – Modelo de propagação por passos do canal negativo de descarga nuvem-solo 

Adaptado de [Hill et al., 2011] 

Apesar de utilizarem velocidades de gravação de vídeos inferiores (10.000 quadros por 

segundo), Petersen e Beasley [2013] obtiveram imagens de alta resolução do desenvolvimento 

de canais negativos em descargas reais que permitiram observar aspectos importantes das suas 
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respectivas propagações. As investigações foram realizadas em Oklahoma, nos Estados Unidos, 

e as imagens foram obtidas durante o desenvolvimento de um canal negativo que incidiu em 

um ponto no solo localizado a 770 metros de distância da câmera.  

A Figura 4.5 ilustra três versões de uma mesma imagem obtida durante a gravação 

realizada por Petersen e Beasley. A primeira imagem é um quadro original retirado do vídeo, 

sem qualquer tipo de tratamento gráfico. A segunda é uma versão da primeira com as cores 

invertidas, o que permite visualizar melhor todo o comprimento do canal negativo. A terceira 

imagem é uma versão da segunda tratada graficamente, na qual as regiões de menor 

luminosidade foram intensificadas. 

 
Figura 4.5 – Três versões de uma mesma imagem obtida durante a propagação de um canal negativo:  

(a) quadro original, (b) quadro com cores invertidas e (c) quadro com cores invertidas e intensidades aumentadas 

Adaptado de [Petersen e Beasley, 2013] 

A qualidade do registro da Figura 4.5 é tal que permite identificar dois elementos 

amplamente discutidos nesta seção: os filamentos de corona (streamers) e os canais flutuantes. 

Uma constatação importante que pode ser feita a partir dos dados obtidos por Petersen e Beasley 

[2013] é que, apesar do canal negativo de descarga natural seguir o mesmo mecanismo de 

propagação por passos dos canais desenvolvidos em laboratório, a sua estrutura é nitidamente 

mais complexa, uma vez que envolve a formação de inúmeras regiões de streamers, à frente 

das quais se desenvolvem diversos canais flutuantes de plasma. 

Biagi et al., [2014] obtiveram imagens com câmera ultrarrápida (a uma taxa de 108.000 

quadros por segundo) da propagação do canal descendente negativo de uma descarga artificial 

realizada através da técnica em altitude [Visacro, 2005]. Características similares aos trabalhos 

anteriores foram registradas, notadamente a detecção da região de streamers e de canais 

flutuantes. Observou-se que o comprimento dos canais flutuantes variou entre 1 e 6 m, 
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distanciados de 3 a 8 m do canal negativo. Os autores reportaram, ainda, um intervalo entre 

passos variando entre 3 e 27 µs, com valor médio de 13 µs. 

Qi et al., [2016] apresentaram vídeos de uma descarga negativa nuvem-solo que incidiu 

no topo de um prédio de 110 m, localizado a 350 m de distância do ponto de observação. A 

proximidade do ponto de incidência e a elevada resolução das imagens permitiram visualizar 

claramente a formação das estruturas discutidas nos parágrafos anteriores, como ilustrado na 

Figura 4.6. O intervalo de tempo entre dois passos consecutivos variou entre 13,9 e 23,9 µs, 

apresentando um valor médio de 17,4 µs. Os canais flutuantes exibiram comprimentos variando 

entre 1 e 13 m (média de 5 m) e espaçamentos em relação ao canal negativo de 1 a 8 m (média 

de 4 m). 

O trabalho de Qi et al., [2016] apresentou, ainda, uma extensão do modelo de Hill et al. 

[2011] exibido na Figura 4.4, que contempla a formação de canais flutuantes à frente e ao lado 

do canal negativo. Três cenários diferentes foram propostos para a evolução dos canais 

flutuantes desenvolvidos nas laterais do canal negativo: no primeiro deles, o canal flutuante 

lateral não se conecta ao canal negativo principal e se dissipa; no segundo cenário, o canal 

flutuante se conecta ao canal negativo principal mas desaparece mesmo assim, podendo ser 

sucedido pela formação de streamers algumas dezenas de microssegundos depois de se dissipar; 

no terceiro cenário, a conexão ocorre com sucesso, dando origem a uma nova ramificação e a 

uma onda de luminosidade que se propaga de forma ascendente.  

 
Figura 4.6 – Propagação do canal negativo de uma descarga que incidiu em um prédio de 110 m na China 

Extraído de [Qi et al., 2016a] 
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As características de propagação do canal negativo reportadas nos trabalhos 

mencionados estão associadas à formação de streamers e canais flutuantes nas adjacências do 

canal principal e aos pulsos luminosos que se propagam de forma ascendente quando um novo 

passo é consolidado. Recentemente, Wang et al. [2016] apresentaram uma contribuição 

relevante no que diz respeito ao desenvolvimento dos canais flutuantes em descargas reais. Os 

dados experimentais obtidos comprovaram, pela primeira vez na literatura, que os corpos de 

plasma formados à frente do canal principal se iniciam no fim da zona de streamers negativos 

estabelecida anteriormente e que a propagação dos canais flutuantes ocorre de forma 

bidirecional, com velocidades da ordem de 107m/s. Tais constatações foram elaboradas a partir 

da análise dos dados obtidos com um sistema de registro visual de descargas, o LAPOS 

(Lightning Attachment Process Observation System, evolução do ALPS), que apresenta 

elevadas resoluções temporal e espacial. Os dados foram obtidos com taxas de amostragem de 

100 ns e o equipamento foi configurado para distinguir variações de comprimento maiores que 

1,4 m. 

As observações recentes apresentadas nesta seção permitiram avaliar a similaridade 

entre os processos de formação dos passos do canal negativo de descargas realizadas em 

laboratório e de descargas naturais. Contudo, deve ser levada em consideração a complexidade 

significativamente superior dos canais em descargas reais. Os dados apresentados permitem 

constatar que as extremidades do canal negativo desenvolvido em condições naturais 

apresentam uma estrutura filamentar complexa de streamers e de múltiplos canais flutuantes 

embutidos. É esta complexidade que justifica a ocorrência de ramificações em canais negativos 

de descargas reais e a ausência de tal característica em laboratório. 

4.2. Características da propagação de canais negativos observados em 

MCS 

Os resultados de medição de campo elétrico e, principalmente, de corrente obtidos em 

MCS exibem evidências claras da propagação por passos de canais negativos descendentes, 

como abordado por Visacro et al. [2010]. As características das correntes medidas em MCS 

associadas à propagação de stepped leaders são exploradas com maior detalhamento na Seção 

4.3.2 e no Capítulo 5. 

Apenas recentemente o sistema de gravação de vídeos de descargas de MCS entrou em 

operação plena. Tendo em vista a opção por um maior campo de visão da câmera, que propicia 

a observação da propagação do canal negativo desde altitudes mais elevadas, a resolução 
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utilizada não permitiu observar os detalhes referentes à formação de canais flutuantes nos 

vídeos obtidos durante os Eventos 16,17 e 18. 

 Entretanto, as imagens obtidas indicam com clareza outros aspectos relacionados à 

propagação do canal negativo que são muito importantes, tais como o comportamento da sua 

velocidade de propagação bidimensional. A Figura 4.7 sumariza os resultados dos Eventos 16, 

17 e 18, já apresentados no Capítulo 3, em termos da distância bidimensional percorrida por 

cada canal descendente até o início da descarga de retorno. 

 
Figura 4.7- Distâncias e velocidades bidimensionais dos canais descendentes negativos dos Eventos 16, 17 e 18 

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 

Para os três eventos, a velocidade bidimensional do canal descendente (vDL), dada pela 

inclinação das retas, variou de forma significativa ao longo dos intervalos considerados. 

Contudo, nas últimas centenas de metros de propagação, considerados a partir da iniciação do 

canal ascendente na torre de MCS, a velocidade nos três eventos assumiu valores bem definidos 

de 0,24, 0,24 e 0,23×106 m/s, respectivamente, para os Eventos A, B e C. Estes valores 

apresentam dispersão menor que 3% em relação à média aritmética de 0,237×106 m/s, 

presumidamente atribuída à maior diretividade do canal descendente nos instantes finais. 
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Este resultado é diferente das observações feitas por Campos et al., [2014], para 62 

stepped leaders negativos que incidiram a distâncias de 1,6 a 53 km do ponto de observação. 

Apesar do valor médio de 0,22×106 m/s ser similar às velocidades indicadas na Figura 4.7, o 

trabalho reportou uma dispersão estatística muito grande para eventos individuais. 

Considerando as distâncias de incidência envolvidas (chegam a várias dezenas de quilômetros), 

é improvável que, para a grande maioria dos eventos, o campo de visão das câmeras tenha sido 

capaz de registrar as últimas centenas de metros de propagação, em função da interferência de 

elevações e de estruturas terrestres no campo de visão da câmera. Além disso, não está clara a 

influência dos erros introduzidos na análise devido às correções aplicadas aos dados obtidos 

para considerar a distância de incidência e o efeito do ângulo da câmera e da lente. 

Analisando detalhadamente a Figura 4.7a, é razoável assumir que, de -1,5 a 0 ms, a 

velocidade de propagação não apresentou variação significativa. De forma correspondente, ela 

parece ser constante entre -4,25 e -1,75 ms, apesar de ser menor que no intervalo mais próximo 

do início da descarga de retorno. Este mesmo comportamento pode ser observado na Figura 

4.7b nos intervalos de -6,34 a -5,09 ms, de -3,64 a -2,94 ms, de -2,44 a -1,54 ms; e na Figura 

4.7c entre -3,72 e -1,57 ms e entre -1,32 e -0,57 ms.  

Aparentemente, estas observações sugerem que as variações na velocidade de 

propagação tridimensional do canal descendente não seriam tão significativas. As variações 

observadas na Figura 4.7a estariam associadas à propagação na direção perpendicular ao plano 

da câmera, que naturalmente não pode ser percebida nas imagens. 

Na Figura 4.7, há alguns instantes de tempo para os quais não foram contabilizadas 

variações na distância percorrida (por exemplo, entre -5 ms e -3,7 ms na Figura 4.7b). Tratam-

se de intervalos nos quais a detecção visual do canal foi dificultada por uma propagação bastante 

difusa e presumidamente ocorrendo na direção ortogonal à câmera. Ademais, em alguns casos, 

o canal parece se desenvolver traçando percursos similares a loops. 

4.3. Características não-usuais de propagação do canal B do Evento 16  

A análise cuidadosa dos dados de medição do Evento 16, já introduzidos na Seção 3.2.1, 

revela que o canal de descarga B propagou-se segundo um mecanismo não-usual nos instantes 

que antecederam a sua conexão com a torre da Estação do Morro do Cachimbo. Diante de tais 

observações, a discussão desta seção tem como foco principal as características incomuns de 

propagação do canal negativo B. Os resultados e conclusões apresentados adiante foram 

publicados em [Guimaraes et al., 2017]. 



 

4. PROPAGAÇÃO DE CANAIS NEGATIVOS 

55 

 

A Figura 4.8 apresenta uma ampliação da Figura 3.8d, obtida aproximadamente 550 µs 

após o início da descarga de retorno B. Como mencionado no Capítulo 3, as duas descargas de 

retorno A e B observadas durante o Evento 16 apresentaram iniciações separadas por um 

intervalo de tempo de apenas 200 µs. Depreende-se, ainda, da análise do vídeo e do 

conhecimento do relevo local que a descarga A incidiu em um ponto localizado a poucas 

centenas de metros de distância da estação. 

 

Figura 4.8 – Imagem obtida 550 µs após o início da descarga de retorno na torre de MCS  

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

A seção seguinte sumariza observações reportadas na literatura que aparentam ser 

similares ao Evento 16. A análise destes trabalhos auxilia na identificação dos prováveis 

mecanismos envolvidos na formação de canais negativos descendentes de dupla terminação. 

Na sequência, são apresentadas as medições detalhadas de corrente, campo elétrico e 

luminosidade do Evento 16 nos instantes de maior interesse, assim como as imagens obtidas 

com câmera ultrarrápida. Estes resultados caracterizam de forma satisfatória o desenvolvimento 

do canal B e propiciam um melhor entendimento das condições sob as quais as características 

incomuns de propagação foram observadas. 

4.3.1. Observações reportadas na literatura de descargas nuvem-solo negativas 

que apresentaram múltiplas terminações simultâneas para o solo 

Um número significativo de eventos envolvendo descargas negativas com duas 

terminações simultâneas para o solo está reportado na literatura. Estes trabalhos indicam que o 

intervalo decorrido entre os instantes de cada conexão com o solo varia de poucas unidades a 

várias centenas de microssegundos. 
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A partir da análise de dados correlatos de campo elétrico e de luminosidade de descargas 

negativas nuvem-solo na Flórida, Guo e Krider [1982] identificaram a ocorrência de duplas 

terminações para o solo quase simultâneas em 5 de 214 (2%) registros de primeiras descargas 

de retorno. 

O perfil típico de campo elétrico e de luminosidade que permitiu a detecção destes 5 

eventos está ilustrado na Figura 4.9. Cada um dos dois surtos R1 e R2, observados em ambas 

grandezas medidas, indicam a iniciação de descargas de retorno negativas. Segundo Guo e 

Krider [1982], as intensidades destas variações em cada um dos 5 eventos permitiram associá-

las a  descargas de retorno negativas iniciadas de forma independente. Os intervalos observados 

entre R1 e R2 variaram de 46 a 110 µs, apresentando um valor médio de 70 µs. 

 
Figura 4.9 – Dados de campo elétrico (E) e luminosidade (L) de uma descarga negativa descendente que 

apresentou duas terminações para o solo. R1 e R2 denotam as descargas de retorno do evento 

 Adaptado de [Guo e Krider, 1982] 

Rakov e Uman [1994] avaliaram a hipótese de dupla terminação elaborada por Guo e 

Krider em 76 medições de descargas negativas nuvem-solo, realizadas durante três tempestades 

que ocorreram na Flórida em julho de 1979. Para estes eventos, foram coletados dados de 

campo elétrico e registros de vídeos feitos com câmeras de estações de televisão. Tais câmeras 

operam, normalmente, a uma taxa de 60 FPS, o que resulta em um tempo de exposição de 17 

ms. Se comparado com câmeras ultrarrápidas atuais, este tempo de exposição é muito elevado, 

uma vez que, em uma mesma imagem, duas descargas de retorno podem ser registradas. Como 

apontado pelos autores, este tempo de exposição demanda cautela na análise das imagens 

obtidas.  

Os eventos analisados ocorreram a distâncias que variaram entre 2 e 20 km das estações 

de medição. De 190 descargas de retorno, 21 apresentaram características típicas dos eventos 

em discussão: 15 foram observadas com terminação dupla nos registros de TV, enquanto 6 

exibiram picos duplos nos correspondentes registros de campo elétrico (similares à Figura 4.9), 

apesar da filmagem não exibir terminação dupla. Para os 15 eventos do primeiro grupo, a 

medição de campo elétrico foi realizada em 13 descargas de retorno. Destas 13, 9 exibiram 
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perfis semelhantes à Figura 4.9. Os intervalos entre as variações bruscas de campo elétrico 

nestes 9 eventos variaram entre 15 µs e 3,3 ms.  

Com o objetivo de verificar a validade da hipótese de dupla terminação, Rakov e Uman 

apresentaram um critério baseado nas características de ocorrência de descargas na Flórida. 

Segundo este critério, para que duas ramificações do mesmo canal produzissem descargas de 

retorno distintas, deveria ser observado um intervalo de tempo máximo entre as conexões de 

cada um deles com o solo. Este intervalo é dado pelo tempo requerido pela primeira descarga 

de retorno se propagar de forma ascendente pelo canal principal, chegar ao ponto de ramificação 

e atingir a extremidade da ramificação secundária. Se a onda da primeira descarga de retorno 

atingisse a extremidade inferior da ramificação secundária não haveria condições para 

continuidade da propagação.  

Foi verificado que a altura típica da nuvem de tempestade na Flórida era 1 km e que, 

nos registros obtidos por Rakov e Uman, esta altura não excedeu 1,4 km. Contabilizando-se a 

tortuosidade e a tridimensionalidade do canal, foi estabelecido um comprimento máximo de 

canal abaixo da nuvem de 2 km. Adotando uma velocidade mínima da onda da descarga de 

retorno de 2×107 m/s, Rakov e Uman calcularam o tempo máximo necessário para que uma 

onda de descarga de retorno inibisse o desenvolvimento de uma ramificação secundária que se 

propagasse em direção ao solo: 200 µs. Este é um valor que considera a ramificação ocorrendo 

na base da nuvem, a 2 km, portanto, na opinião dos autores, trata-se de um caso extremo. Para 

pontos de ramificação localizados em alturas inferiores, o intervalo máximo requerido para que 

a onda da descarga de retorno chegasse na outra extremidade seria correspondentemente menor.  

Segundo este critério, somente 3 dos 9 eventos do primeiro grupo poderiam estar 

associados a terminações duplas para o solo. Para outros 3 eventos, nos quais o ponto de 

ramificação era visível nas imagens, o intervalo entre os picos de campo elétrico mostrou-se 

maior que o valor máximo esperado, invalidando a hipótese de terminação dupla de um mesmo 

canal descendente. Nos 3 eventos restantes, o ponto de ramificação não foi identificado na tela, 

pois provavelmente ocorreu dentro das nuvens de tempestade. Sendo assim, nenhuma 

conclusão foi elaborada para eles. 

Em relação ao segundo grupo de eventos, para os quais foram observados picos duplos 

de campo elétrico e somente uma terminação nos vídeos correspondentes, Rakov e Uman 

mencionaram que a possibilidade de falha na visualização de uma segunda terminação seria 

remota. Dados os intervalos observados, os autores afirmaram que a hipótese de Guo e Krider 

[1982] não foi verificada em nenhuma das seis descargas. 
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Baseados em dados de campo elétrico e vídeos obtidos com câmeras ultrarrápidas, 

[Stolzenburg et al., 2012] apresentaram quatro eventos de descargas negativas nos quais ocorreu 

a formação do que os autores denominaram UI (do inglês upward illumination). Estas 

“iluminações ascendentes” foram observadas quando uma ramificação secundária do canal 

descendente principal se conectou ao solo e deu origem a uma pequena descarga de retorno, de 

dezenas a centenas de microssegundos após a descarga de retorno principal. Em todos os 

eventos reportados, a ramificação secundária não apresentou sinais visuais de conexão com o 

canal principal quando do início da UI.  

As descargas de retorno secundárias, associadas a tais processos de iluminação 

ascendente, exibiram curta duração (500 µs ou menos), comprimento reduzido (até 1,7 km de 

altitude) e velocidade de onda da descarga de retorno consideravelmente reduzida em relação a 

descargas de retorno regulares. As amplitudes das correntes de retorno associadas, estimadas 

com base em sistemas de localização de descargas, não apresentaram valores superiores a 7kA. 

Similarmente, os correspondentes perfis de campo elétrico exibiram intensidades típicas de 

descargas de retorno menos intensas.   

A Figura 4.10 apresenta imagens obtidas com câmera ultrarrápida durante a ocorrência 

deste tipo de evento. Na Figura 4.10a, observa-se a propagação do canal descendente negativo 

principal à direita e a ramificação secundária à esquerda. Após um intervalo de 129 µs, como 

ilustrado na Figura 4.10b, o canal principal se conecta ao solo, dando origem à primeira 

descarga de retorno. Na Figura 4.10c, a onda de luminosidade associada à descarga de retorno 

principal atinge altitudes superiores do canal, mas não se propaga na ramificação secundária. 

Na Figura 4.10d, obtida em t = 1,5 ms, observa-se que a ramificação secundária continuou a se 

propagar, o que resultou na sua conexão com o solo, dando início a uma descarga de retorno 

secundária.  

Uma análise estendida de tais eventos foi apresentada em [Stolzenburg et al., 2013], 

tendo como base outros 20 exemplos de ramificações secundárias que se conectaram ao solo 

após o início da descarga de retorno no canal principal. Neste segundo trabalho de Stolzenburg 

et al., a duração das descargas de retorno secundárias não excedeu 1 ms, enquanto 

comprimentos variando até 3 km foram observados para os respectivos canais. Os eventos 

ocorreram a distâncias do ponto de observação que variaram entre 2,5 e 32,3 km. Os valores 

médios das separações espaciais e temporais entre as terminações do mesmo evento foram  

1,9 km e 1,25 ms. 
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Figura 4.10 – Descarga nuvem-solo negativa de dupla terminação. As iniciações das respectivas  

descargas de retorno ocorreram em instantes separados por aproximadamente 1,37 ms 

Adaptado de [Stolzenburg et al., 2012] 

Diante dos dados obtidos, [Stolzenburg et al., 2013] apresentaram um modelo capaz de 

explicar as observações realizadas, conforme ilustra a Figura 4.11. No primeiro estágio, Figura 

4.11a, o canal negativo descendente se propaga com duas ramificações se desenvolvendo em 

direção ao solo. Em um determinado momento, Figura 4.11b, ocorre a desconexão (cutoff) da 

ramificação secundária do canal principal, seguindo, presumidamente, o mecanismo descrito 

por [Mazur e Ruhnke, 2014]. Ambas ramificações continuam a se propagar, até que a principal 

toca o solo, como ilustrado na Figura 4.11c. Neste instante, dá-se início à descarga de retorno 

principal. A ramificação secundária continua a se propagar para o solo (Figura 4.11d) até que 

entra em contato com este, dando início a uma descarga de retorno de intensidade reduzida (UI), 

como ilustrado na Figura 4.11e. A onda de luminosidade da descarga de retorno secundária se 

propaga para cima, atingindo o ponto onde ocorreu a desconexão (Figura 4.11f). Caso houvesse 

continuidade do percurso condutor, esta onda de luminosidade se propagaria pelo canal 

principal. Após um intervalo relativamente curto, tipicamente inferior a 1 ms, a ramificação 

secundária se dissipa. 
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Figura 4.11 – Modelo que descreve o mecanismo de ocorrência dos UIs 

Adaptado de [Stolzenburg et al., 2013] 

Dentre as constatações mais importantes apresentadas por [Stolzenburg et al., 2013], 

destaca-se a evidência clara de que a ramificação que se desconectou do canal principal foi 

capaz de continuar a se propagar. Caso essa desconexão não ocorresse, a propagação da 

ramificação secundária seria interrompida quando a onda da primeira descarga de retorno 

atingisse o seu comprimento. Stolzenburg et al. avaliaram que a ramificação secundária 

continuou a se propagar devido a três fatores: disponibilidade suficiente de carga para tal; 

proximidade com o solo capaz de tornar significativo o efeito das imagens da carga do canal; 

rearranjo favorável de cargas na ramificação secundária devido à descarga de retorno principal. 

Uma vez que a descarga secundária (UI) envolve somente as cargas do ramo desconectado, são 

esperadas durações e intensidades menores deste tipo de evento.  

É importante mencionar que a desconexão da ramificação secundária do canal principal 

descrita por Stolzenburg et al. [2013] é capaz de explicar consistentemente os intervalos 

superiores a 200 µs observados em parte dos eventos apresentados por Rakov e Uman [1994]. 

O mecanismo descrito na Figura 4.11 invalida a aplicação do critério de Rakov e Uman [1994] 

como referência irrefutável para avaliação da ocorrência de terminações duplas para o solo 

originadas de um mesmo canal. 

As principais características dos eventos descritos ao longo desta seção podem ser 

observadas nos resultados de medição obtidos durante a ocorrência do Evento 16. Os surtos de 
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luminosidade e de campo elétrico associados à iniciação de cada uma das descargas de retorno 

surgem como exemplo imediato destas similaridades. Além disso, como discutido 

posteriormente, a sequência de eventos descrita na Figura 4.11 configura uma possível 

explicação para a ocorrência das terminações quase simultâneas no Evento 16. Sendo assim, os 

resultados e conclusões apresentados em [Guo e Krider, 1982; Rakov e Uman, 1994; 

Stolzenburg et al., 2012, 2013] são importantes para o entendimento das condições sob as quais 

o canal de descarga B foi estabelecido durante o Evento 16.  

4.3.2. Medições realizadas durante a fase final de formação dos canais A e B e as 

características não-usuais de propagação do canal descendente B 

A Figura 4.12 ilustra o estágio inicial da descarga de retorno B em termos das medições 

de corrente, campo elétrico próximo e luminosidade relativa. A referência temporal de tais 

medições é a mesma dos dados apresentados no Capítulo 3: “t = 0” corresponde ao início da 

descarga de retorno na torre de MCS. 

O perfil de corrente exibido na Figura 4.12a apresenta características típicas da fase 

inicial de descargas negativas nuvem-solo até cerca de -200 µs. Nos instantes que antecedem o 

início da descarga de retorno A, observa-se a presença de pulsos unipolares de corrente 

induzidos pelos passos do canal negativo descendente que se propaga na região acima da torre 

de MCS. Apesar de não estar explícito na Figura 4.12a, devido às escalas de tempo e de corrente 

utilizadas, a corrente contínua à qual tais pulsos estão superpostos passa a se intensificar a partir 

de -530 µs. Como discutido no Capítulo 5, trata-se do instante de iniciação da propagação 

sustentável do canal ascendente positivo desenvolvido na torre de MCS. Com o início da 

descarga de retorno A, a corrente medida na base da torre tem o seu crescimento interrompido 

e a sua polaridade se inverte. A corrente permanece com valores positivos de alguns amperes, 

até que um pulso de amplitude reduzida é observado em -75 µs. Na sequência, a corrente 

contínua volta a assumir valores negativos, embora estes sejam muito reduzidos. Em t = 0, 

observa-se o crescimento abrupto da corrente, associado ao início da descarga de retorno B. 

Até -200 µs, o campo elétrico próximo, exibido na Figura 4.12b, apresentou 

comportamento similar ao que é normalmente observado quando canais negativos se 

aproximam do solo. Em conformidade com a corrente, o início da descarga de retorno A 

provocou inversão do sentido de variação do campo elétrico. O efeito da descarga de retorno 

remota superpôs-se ao efeito da aproximação do canal B, causando uma variação positiva 

notadamente mais lenta que as variações observadas imediatamente após o início de descargas 

de retorno usuais. Destaca-se, ainda, a intensidade de campo elétrico próxima de -56 kV/m nos 
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instantes que antecederam a descarga de retorno A. Como discutido no Capítulo 5, trata-se de 

um valor similar aos níveis de campo elétrico observados durante a iniciação de canais positivos 

da torre de MCS.  

A Figura 4.12c exibe a medição de luminosidade relativa realizada próxima à torre de 

MCS. Os surtos associados a cada uma das descargas de retorno podem ser percebidos em 

aproximadamente -200 µs e em 0 µs. A despeito do vídeo ter indicado que a descarga de retorno 

A exibiu luminosidade mais intensa que a descarga B, as variações abruptas na Figura 4.12c 

foram de 0,47 e 0,58, respectivamente. Essa aparente inconsistência se deve possivelmente ao 

fato de que o sensor está posicionado muito próximo da torre.  

 
Figura 4.12 – Registros de (a) corrente, (b) campo elétrico  

e (c) luminosidade relativa do evento 16, de -525 a 75µs 

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

A Figura 4.13 ilustra os quadros obtidos com câmera ultrarrápida durante a fase final de 

propagação do canal descendente B (de -525 a +75 µs), juntamente com os dados simultâneos 

de corrente. As imagens estão dispostas esquematicamente, de maneira a denotar a progressão 

temporal dos acontecimentos observados com a câmera e na medição de corrente. Os quadros 

são obtidos em intervalos consecutivos de 50 µs (45,19 µs de exposição + 4,81 µs de tempo 
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morto), centralizados nos instantes indicados nas imagens exibidas. Dessa forma, considerando 

como exemplo a Figura 4.13b, ela corresponde a uma exposição do sensor da câmera de -525 

a -479,81 µs, sucedida por um tempo morto de -479,81 a -475 µs. 

 
Figura 4.13 – Dados simultâneos de corrente e de filmagem 

com câmera ultrarrápida do Evento 16 adquiridos entre -525 e 75µs  

Adaptado de [Guimaraes et al., 2017] 

O canal ascendente positivo (UCL) foi detectado visualmente pela primeira vez na 

Figura 4.13c, apresentando um comprimento de 13 metros. A sua intensificação luminosa está 

associada ao pulso de 110 A que ocorreu por volta de -450 µs. Nos dois intervalos seguintes, 

Figuras 4.13d e 4.13e, o canal manteve-se visível, porém com luminosidade reduzida, em 

função dos pulsos menos intensos detectados na base da torre (-57 A em -410 µs e -65 A em -

360 µs). Durante o tempo de exposição associado à Figura 4.13f, um pulso de somente 32 A 

foi detectado, o que não foi suficiente para provocar efeito luminoso visível. Na Figura 4.13g, 

o canal descendente negativo (DNL) surgiu no campo de visão considerado. Neste intervalo, 

centralizado em -250 µs, um pulso associado a um passo mais intenso do DNL atingiu quase 

100 A, provocando um efeito luminoso mais perceptível e, consequentemente, tornando o UCL 
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mais visível. O mesmo ocorreu na Figura 4.13h, na qual o UCL é observado com um 

comprimento ligeiramente maior. 

Logo após o pulso em -205 µs, a descarga de retorno A se iniciou, perturbando o perfil 

típico de corrente na base da torre. Como discutido anteriormente, a corrente teve a sua 

polaridade invertida e só retornou a valores negativos após um pulso de 30 A em -75 µs. A 

partir deste instante, uma componente contínua de cerca de -10 A passou a ser observada até  

-12 µs. Na sequência, a corrente se intensificou rapidamente em função do início da descarga 

de retorno na torre de MCS. 

A luminosidade acentuada da descarga remota e a ausência de pulsos intensos entre  

-175 µs e pouco antes de 0 µs não permitiram observar quaisquer sinais de propagação do canal 

ascendente positivo. Note que, durante este intervalo, a não ser pelo pulso reduzido de 30 A em 

-75 µs, nenhum sinal de propagação por passos do canal negativo foi detectado na corrente 

medida. A despeito desta constatação, o canal descendente continuou a se propagar em direção 

ao solo, tendo em vista a sua extensão nas Figuras 4.13i, 4.13j e 4.13k. Esta observação é 

abordada detalhadamente adiante. Na sequência da Figura 4.13, os quadros l e m exibem o canal 

de descarga já estabelecido e a corrente de retorno fluindo para o solo. 

Uma análise cuidadosa da Figura 4.13k permite identificar um segmento de 

luminosidade fraca conectando a ponta da torre à superfície lateral esquerda do canal 

descendente, utilizando um percurso coincidente com o canal de descarga estabelecido alguns 

microssegundos depois. A princípio, este segmento poderia estar associado ao canal ascendente 

na eminência de se conectar com o canal descendente. Segundo essa perspectiva, o fluxo de 

corrente negativa após -75 µs teria sido suficiente para sustentar a propagação contínua do canal 

ascendente. Ademais, nenhum sinal visual do UCL teria sido percebido, uma vez que pulsos 

acima de 50 A não foram detectados neste intervalo.  

Contudo, este segmento luminoso pode não estar associado ao canal ascendente e sim a 

uma falha no processo de gravação do vídeo. Como demonstrado por Hill e Mata [2016], 

câmeras ultrarrápidas podem apresentar contaminação por pixels saturados em quadros 

consecutivos devido a níveis muito intensos de luminosidade. Esta contaminação pode 

acontecer tanto no quadro imediatamente anterior, quanto no posterior. Diante de tais 

observações, a forte luminosidade observada durante o início da descarga de retorno na Figura 

4.13l pode ter sido responsável por uma contaminação da Figura 4.13k, o que não permite 

associar o segmento luminoso ao canal ascendente. 



 

4. PROPAGAÇÃO DE CANAIS NEGATIVOS 

65 

 

A constatação mais interessante (e, talvez, a de maior relevância) resultante da análise 

das Figuras 4.12 e 4.13 é a ausência de pulsos de corrente entre -200 e 0 µs. Esta observação é 

uma forte evidência de que o canal negativo tenha se propagado de forma contínua nos instantes 

finais de desenvolvimento do canal B. Em função do seu comprimento, a torre é extremamente 

sensível a variações abruptas de campo elétrico nas suas adjacências. Caso houvesse a formação 

de passos do canal B, que em -200 µs já estava consideravelmente próximo da estrutura, a 

corrente medida na sua base necessariamente exibiria pulsos induzidos similares aos 

observados antes de -200 µs. 

É importante mencionar ainda que, sob condições normais, o canal B teria se propagado 

por passos nos instantes finais. Somente canais de descargas subsequentes que encontram 

regiões pré-condicionadas para propagação (dart leaders) se desenvolvem de forma contínua. 

Além disso, a coincidência do início da propagação contínua do canal B com a conexão do 

canal A com o solo evidencia a influência que um exerceu no outro. 

As três variações consecutivas de comprimento do canal B observadas da Figura 4.13h 

à Figura 4.13k foram de 11, 11 e 15 m, resultando em uma propagação contínua ao longo de 37 

m. Não há nenhum relato na literatura de canais negativos de primeiras descargas que tenham 

se propagado de forma contínua (sem passos) por uma distância tão significativa.  

Observe que o mecanismo usual de propagação por passos do canal negativo, descrito 

na Figura 4.1, indica que a sua extremidade também se desenvolve continuamente antes de se 

conectar ao canal flutuante formado à sua frente. Contudo, a fração do canal negativo 

constituída a partir da sua propagação contínua é muito menor que o aumento de comprimento 

abrupto resultante da conexão com um canal flutuante. Diante disso, os dados apresentados na 

Figura 4.13 mostram-se únicos, pois documentam o canal negativo se propagando de forma 

contínua ao longo de distâncias significativas. 

Para avaliar esta questão, a Tabela 4.1 exibe valores reportados nas referências 

discutidas na Seção 4.1 de dois parâmetros associados à propagação por passos dos canais 

negativos: o comprimento do canal flutuante e o distanciamento deste em relação ao canal 

negativo. Note que o maior comprimento de canal flutuante observado em tais trabalhos foi de 

13 m [Qi et al., 2016a], enquanto o distanciamento máximo reportado foi de 10 m [Biagi et al., 

2010]. Diante de tais valores e considerando que o canal negativo em situações usuais de 

propagação se estende de forma contínua antes de se conectar ao canal flutuante formado à sua 

frente, não são esperadas extensões contínuas maiores que 10 metros. Comparando-se com a 
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extensão de 37 metros do canal B nos últimos 200 µs, fica evidenciada a singularidade deste 

evento.  

Referência 
Comprimento do canal 

flutuante (m) 

Distanciamento do canal 

flutuante em relação ao canal 

negativo principal (m)  

[Biagi et al., 2009] 2 4 

[Biagi et al., 2010] 1 – 4  1 – 10 

[Hill et al., 2011] 3,9 (3 – 5,5) 2,1 (1 – 3,6) 

[Biagi et al., 2014] 4,4 (1 – 6) 2,1 (3 – 8) 

[Qi et al., 2016a] 5 (1 – 13) 4 (1 – 8) 

Tabela 4.1 - Os valores entre parênteses indicam faixas de variação quando reportadas 

Especula-se, ainda, o que teria provocado o comportamento observado. A princípio, a 

variação de campo elétrico positiva causada pelo início da descarga de retorno A teria 

promovido uma redução do campo elétrico total na extremidade da torre. A intensidade 

remanescente de campo elétrico seria suficiente para promover a extensão contínua da ponta do 

DNL, mas não intensa o bastante para promover a formação de corpos de plasma e canais 

flutuantes à frente do DNL. Uma possível explicação para a inibição de tais mecanismos seria 

a perturbação causada na distribuição de potenciais à frente do canal, impossibilitando a 

sequência de processos descrita na Figura 4.2.  

Esta modificação da intensidade do campo elétrico local teria sido causada pela 

transferência do potencial do solo para altitudes superiores, em função da descarga de retorno 

A. Como as cargas armazenadas no canal dependem do potencial do ambiente, esta 

transferência seria capaz de alterar a distribuição de cargas no canal de descarga B. Uma 

possível redução de carga no canal B devido ao início da descarga de retorno A promoveria a 

diminuição do campo elétrico nas imediações da torre, o que pode ser consistentemente 

verificado na Figura 4.12b. 

Uma questão que pode surgir durante a análise dos dados apresentados é que a descarga 

de retorno A teria reduzido a disponibilidade de cargas no entorno da torre e que isso teria sido 

responsável pela detecção de correntes quase nulas entre -200 e 0µs. Em conformidade com 

esta hipótese, o canal descendente se desenvolveria por passos, mas nenhum pulso seria 

observado em função da indisponibilidade de cargas. Considera-se que esta hipótese seja pouco 

provável uma vez que o teorema da superposição indica que, ainda assim, pulsos deveriam ser 

observados no caso da propagação por passos.  

Os parâmetros da corrente da descarga de retorno B indicam que se trata de uma 

primeira corrente de retorno menos intensa. Como apresentado no Capítulo 3, a corrente de 



 

4. PROPAGAÇÃO DE CANAIS NEGATIVOS 

67 

 

retorno associada à descarga B apresentou a menor amplitude dentre todas as primeiras 

correntes de descargas medidas em MCS. Apesar disso, a forma de onda da corrente medida 

apresenta todas as características típicas de uma primeira corrente de retorno: frente côncava, 

aumento abrupto após esta frente e duplicidade de picos.  

Em relação aos dados reportados por Stolzenburg et al  [2012, 2013], o Evento 16 

apresentou algumas diferenças relevantes. Apesar do pico da corrente de retorno A ter sido 

presumidamente menor que o de B, dadas as diferenças nos níveis de luminosidade observados 

no vídeo, trata-se de uma amplitude consideravelmente maior que as reportadas por Stolzenburg 

et al  [2012, 2013] (média de 5 kA). Além disso, diferentemente dos eventos de tal referência, 

a onda de luminosidade da descarga de retorno B se propagou para dentro das nuvens, atingindo 

altitudes presumidamente superiores. A luminosidade fraca na extremidade superior do canal é 

uma característica recorrente nas iluminações ascendentes de Stolzenburg et al  [2012, 2013]. 

O critério para verificação da hipótese de dupla terminação elaborado em [Rakov e 

Uman, 1994] pode ser aplicado no caso do Evento 16. Considerando-se as condições de 

temperatura e umidade relativa nos instantes próximos da ocorrência (27ºC e 53%), estimou-se 

a altura média da base das nuvens em 920 m (em relação ao nível da estação). A partir desta 

distância e da velocidade mínima da onda da descarga de retorno reportada por Rakov e Uman 

(2×107 m/s), calcula-se o tempo máximo requerido para a descarga A inibir o desenvolvimento 

do canal B: 92 µs, cerca da metade do intervalo de tempo decorrido entre o início de cada uma 

das descargas de retorno. Este resultado elimina a possibilidade de existência de quaisquer 

conexões entre os canais A e B abaixo da base da nuvem. 

Por fim, podem-se considerar dois cenários possíveis capazes de explicar a sequência 

de acontecimentos no Evento 16. No primeiro deles, o canal descendente B teria se 

desconectado do canal principal A, em altitudes muito superiores ao campo de visão da câmera 

e de acordo com o mecanismo descrito por Stolzenburg et al  [2012, 2013]. Após a desconexão, 

os dois canais negativos continuaram a se propagar em direção ao solo. Apesar da transferência 

do potencial do solo para altitudes superiores através do canal A ter contribuído para uma 

redução do campo elétrico nas adjacências da torre, o efeito resultante não foi suficiente para 

inibir totalmente a propagação de B. O segundo cenário diz respeito à possibilidade de 

desenvolvimento independente dos canais A e B desde o início do processo, apesar da 

proximidade entre eles.  Embora esta hipótese seja muito improvável, não há elementos 

suficientes para excluí-la.
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5. PROPAGAÇÃO DE CANAIS POSITIVOS EM DESCARGAS 

REAIS E CONTRIBUIÇÕES AO TEMA 

No capítulo anterior, foram analisadas as principais características de propagação de 

canais negativos em descargas nuvem-solo negativas. Além de apresentar uma revisão 

bibliográfica do tema, foram discutidas características de propagação observadas a partir dos 

dados obtidos na Estação do Morro do Cachimbo. 

 Neste capítulo, são apresentadas as características comuns de propagação de canais 

ascendentes positivos em descargas negativas descendentes e ascendentes, até então não 

contempladas de forma consistente pela literatura científica. Os principais resultados e 

conclusões deste capítulo foram reportados em um artigo submetido recentemente [Visacro et 

al., 2017a], desenvolvido no contexto desta tese de doutorado. 

As referências utilizadas na discussão dos processos envolvidos na iniciação e na 

propagação de canais ascendentes positivos compreendem os dados recentes obtidos em MCS 

e em outras estações ao redor do mundo. Primeiramente, são contempladas as condições sob as 

quais os canais se iniciam em descargas descendentes negativas, que constituem a base para a 

compreensão do processo como um todo. Em um segundo momento, apresentam-se evidências 

consistentes que permitem avaliar o seu modo de propagação (por passos ou contínua). Procede-

se, ainda, à caracterização das suas velocidades de propagação em descargas nuvem-solo, um 

parâmetro de pouca disponibilidade na literatura em termos de valores de referência. Por fim, 

discute-se brevemente a ocorrência de ramificações e bifurcações no canal ascendente positivo. 

5.1. Iniciação de canais positivos ascendentes em descargas negativas  

Em descargas negativas nuvem-solo, a aproximação do canal descendente negativo é 

responsável pela intensificação significativa dos níveis de campo elétrico na região abaixo dos 

ramos, sobretudo, nas extremidades de estruturas aterradas, tais como a torre instrumentada do 

Morro do Cachimbo. Quando o campo elétrico na extremidade de tais estruturas excede a 

rigidez dielétrica do ar, tem início o efeito Corona, que libera íons positivos na região e é 

responsável pelo fluxo de uma pequena corrente contínua (da ordem de centenas de 

miliamperes a dezenas de amperes) ao longo da estrutura aterrada.  

Na região acima da estrutura, forma-se uma camada de cargas positivas que reduz 

localmente a intensidade de campo elétrico e tende a inibir a evolução dos processos disruptivos 

já iniciados. Contudo, o efeito das rápidas e intensas variações de campo elétrico devido à 
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aproximação por passos do canal descendente negativo fornece energia adicional para superar 

o efeito da camada de cargas positivas e iniciar o canal ascendente positivo. 

Na fase imediatamente anterior à descarga de retorno, durante a formação de canais 

positivos ascendentes, três componentes distintas podem ser identificadas no perfil típico de 

correntes em estruturas nas quais estes canais se desenvolvem: a componente contínua inicial, 

a componente de crescimento exponencial e os pulsos superpostos à corrente durante todo o 

intervalo. A Figura 5.1 apresenta uma ilustração esquemática de tais componentes, elaborada 

com base nas medições similares às apresentadas nas Figuras 3.2, 3.10, 3.16, 3.21 e 4.12a, 

obtidas em MCS [Visacro et al., 2010].  

 
Figura 5.1 – Representação esquemática da corrente que flui  

pela base de estruturas aterradas em instantes anteriores ao início da descarga de retorno 

Como já evidenciado em capítulos anteriores, a propagação por passos do canal 

descendente negativo em regiões próximas a estruturas aterradas provoca a indução de 

correspondentes pulsos de corrente. Estes pulsos estão ilustrados na Figura 5.1 pelas letras de 

A a G. Eles são observados durante todo o processo, antes mesmo do início do canal ascendente. 

Enquanto a corrente contínua é nula (I), os pulsos detectados em intervalos de 

aproximadamente 50 µs apresentam caráter oscilatório bipolar. Este comportamento está 

presumidamente associado a reflexões sucessivas dos pulsos de corrente na base e no topo da 

estrutura metálica. 

Após a ocorrência do pulso B, no início do intervalo II, uma corrente contínua de poucos 

amperes passa a fluir ao longo da estrutura. Esta componente está relacionada com o processo 

disruptivo que antecede o surgimento do canal ascendente e decorre da liberação e acúmulo de 

cargas no ar acima da extremidade da estrutura devido ao efeito Corona.  

A partir de determinado instante, esta corrente contínua passa a apresentar um 

crescimento exponencial. Na Figura 5.1, esta condição é verificada no início do intervalo III, 

após a ocorrência do pulso D. Este crescimento exponencial representa a contínua e cada vez 

mais intensa demanda por cargas devido ao início e desenvolvimento do canal ascendente 
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positivo. A intensificação da corrente total ao longo do canal, seja ela em função dos pulsos ou 

da corrente de base, promove o aumento da sua condutividade e a consequente diminuição do 

campo elétrico interno. Sob a ação da intensificação do campo elétrico local devido à 

aproximação do canal descendente, o processo é realimentado naturalmente e o canal 

ascendente se desenvolve em direção à região na qual o gradiente de potencial cresce 

rapidamente.  

Assim, o início do crescimento exponencial da corrente está relacionado ao lançamento 

do canal ascendente, ou seja, trata-se do momento a partir do qual o canal se propaga de forma 

estável. Note a mudança no perfil dos pulsos induzidos a partir do início do intervalo III. A 

ausência do comportamento oscilatório pode estar associada à atenuação que os pulsos de 

corrente sofrem ao se propagarem ao longo do canal. 

Dentre as 19 medições de correntes de descargas nuvem-solo obtidas em MCS, 

identificaram-se claramente as componentes descritas anteriormente em 17 registros. Detectou-

se que o crescimento exponencial se inicia após um limiar de aproximadamente 4 A. Ao longo 

de toda esta fase inicial, a amplitude dos pulsos induzidos varia entre poucas dezenas e várias 

centenas de amperes. Nas outras duas medições, não foi possível identificar tais aspectos, pois 

elas foram realizadas com uma placa de aquisição de dados inferior, cuja resolução não era 

suficiente para tal.  

A Figura 5.2 exibe registros de corrente imediatamente anteriores à primeira descarga 

de retorno de seis eventos distintos de descargas nuvem-solo negativas registrados pelo sistema 

de medição da Estação do Morro do Cachimbo. Em todos os casos, é possível verificar o 

crescimento exponencial após a corrente exceder 4A.  

Em particular, nas Figuras 5.2e e 5.2f, estão indicados dois momentos distintos: o 

instante inicial de detecção da corrente contínua e o intervalo no qual o crescimento exponencial 

se inicia. Para estes dois casos, a disponibilidade de vídeos obtidos com câmera ultrarrápida 

permitiu calcular o instante de iniciação do canal ascendente a partir da sua velocidade média 

bidimensional e da aplicação de um procedimento de propagação reversa. Os resultados obtidos 

mostraram-se consistentes com o critério de iniciação do canal ascendente de 4A.  

A título de exemplo, considera-se o Evento 18. A sua primeira detecção visual no vídeo 

ocorreu a 225 µs do início da descarga de retorno. Neste instante, o canal já apresentava 52 

metros. Considerando a sua velocidade média apresentada no Capítulo 3 (0,16 ×106m/s), infere-

se que o canal foi iniciado 325 µs antes da sua detecção visual. Na escala da Figura 5.2f, este 
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instante corresponde a 550 µs (325+225), aproximadamente quando a corrente ultrapassou o 

limiar de 4A.  

 
Figura 5.2 – Dados de corrente registrados em MCS  

 que ilustram o critério de 4A de iniciação do canal ascendente 

Adaptado de [Visacro et al., 2017a] 

Outro parâmetro importante para avaliar a iniciação dos canais ascendentes é o campo 

elétrico nas extremidades das estruturas das quais eles se desenvolvem, uma vez que a 

intensidade desta grandeza controla o desenvolvimento dos processos disruptivos locais. 

Valores de referência de campo elétrico para iniciação de canais positivos são de grande 

interesse, especialmente para modelos de incidência e de attachment.  
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Nesta perspectiva, aplicando-se o critério do limiar de 4A para determinar o instante de 

iniciação de canais ascendentes positivos, foi feita uma análise em 9 dos 19 eventos de 

descargas descendentes negativas, para os quais estão disponíveis as medições calibradas de 

campo elétrico próximo simultâneas à corrente na base da torre. Em todos os casos, o campo 

elétrico registrado no instante de iniciação do canal ascendente apresentou níveis muito 

próximos de 60 kV/m, que, desta forma, passou a ser considerado um valor representativo 

associado ao surgimento do canal. Note que esta intensidade diz respeito à medição feita ao 

nível do solo, a 50 metros da torre instrumentada de MCS. 

Tal limiar de campo ao nível do solo pode ser utilizado para se estimar o campo elétrico 

médio ao longo de um certo comprimento vertical acima do topo da torre quando da iniciação 

do canal ascendente positivo. Utilizando o Método de Simulação de Cargas [Singer et al., 

1974], um modelo de canal de descarga bipolar aplicado em uma configuração simplificada de 

nuvem de tempestade [Mazur e Ruhnke, 1998] e considerando o efeito do relevo no entorno de 

MCS, a relação entre o campo elétrico no topo da torre e o campo ao nível do solo a uma 

distância de 50 metros foi estimada [Louro, 2017]. O valor calculado desta relação foi de 9,5, 

o que resulta em um campo elétrico médio de 550 kV/m no ponto localizado a 0,5 m acima do 

topo da torre. Este valor é aproximadamente 20% superior ao limiar sugerido por [Mazur, 2016] 

de 450 kV/m para a iniciação de canais positivos em laboratório. Note que, apesar das 

intensidades dos campos elétricos nos pontos considerados dependerem das cargas 

armazenadas ao longo do canal descendente, não se espera uma variação na razão entre elas 

para eventos de intensidade diferentes.  

Tais valores de corrente e campo elétrico para iniciação de canais ascendentes positivos 

em descargas nuvem-solo negativas constituem a primeira referência da literatura científica 

para descargas reais. De acordo com resultados laboratoriais, Gallimberti [1979] estabeleceu 

que a transição de streamer para leader ocorre em uma estrutura aterrada para correntes abaixo 

de 1 A. Contudo, são resultados válidos para ensaios laboratoriais, onde as condições e 

dimensões envolvidas são bastante diferentes. Para descargas ascendentes que não são 

induzidas por eventos próximos (self-initiated), Mazur [2016] inferiu que a iniciação do canal 

ascendente na torre de Peissenberg [Heidler et al., 2013] ocorre para uma corrente de 30 A. 

Note que, neste caso, não são observados pulsos superpostos à corrente contínua, como será 

discutido em seções posteriores.  

Interessantemente, para uma descarga artificial descrita por Biagi et.al [2010], a 

corrente medida na base do condutor conectado ao foguete e associada à propagação do canal 
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ascendente exibiu variações intensas após o limiar de 4A ser atingido. Apesar de se tratar de 

um evento de descarga artificial, tal resultado é compatível com os dados obtidos em MCS. 

5.2. Modo de propagação de canais positivos 

Apesar da literatura contemplar o modo de propagação de canais negativos em 

descargas reais, como apresentado no capítulo anterior, não se pode afirmar o mesmo a respeito 

da propagação de canais positivos. Uma possível explicação para esta deficiência é que 

descargas positivas nuvem-solo são mais raras e que canais ascendentes positivos de descargas 

descendentes negativas são mais difíceis de serem detectados, tendo em vista suas reduzidas 

dimensões, intensidades de carga e corrente envolvidas. Por este motivo, grande parte dos 

trabalhos recentes que discute o comportamento de canais positivos baseia-se em descargas 

ascendentes negativas e, principalmente, em descargas artificiais. 

A discussão desta seção busca avaliar o modo de propagação de canais positivos com 

base nos resultados recentes obtidos em MCS e na torre de Peissenberg [Heidler et al., 2013], 

à luz dos dados de publicações recentes referentes ao assunto. Por modo de propagação entende-

se a forma sob a qual a extensão do canal ocorre: por passos ou contínua. Na propagação por 

passos, a extensão do canal ocorre de maneira intermitente e brusca, em função da conexão 

deste com um ou mais canais flutuantes formados à sua frente. No caso da propagação contínua, 

não são observadas mudanças abruptas na geometria do canal. 

5.2.1. Propagação de canais positivos em ambiente laboratorial 

Como discutido em [Bazelyan e Raizer, 2000; Rakov e Uman, 2003; Mazur, 2016], o 

comportamento de canais positivos desenvolvidos em ambiente laboratorial é bem definido. A 

Figura 5.3 ilustra esquematicamente este desenvolvimento a partir da aplicação de uma tensão 

impulsiva ao anodo, desde a fase inicial até o rompimento completo do meio entre os dois 

eletrodos. 

O processo se inicia em t0, com a aplicação de tensão. Em t1, após um determinado nível 

de campo elétrico ser atingido, observa-se a formação de streamers na ponta do anodo. Assim 

como no caso da polaridade negativa, os streamers positivos apresentam condutividade 

reduzida e temperaturas que raramente excedem 1000 K. A corrente associada à formação 

destas estruturas é da ordem de microamperes. Além disso, como já discutido anteriormente, o 

campo elétrico médio mínimo necessário para o desenvolvimento de streamers positivos é de 

450 kV/m. 
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Figura 5.3 – Representação esquemática do desenvolvimento de canais positivos de plasma em laboratório 

Adaptado de [Bazelyan e Raizer, 2000; Rakov e Uman, 2003; Mazur, 2016] 

A sequência do processo se dá quando há emissão de vários streamers da ponta do 

eletrodo, logo após t1. Em função do confinamento da base destes inúmeros filamentos de carga 

espacial na região imediatamente à frente do anodo, a temperatura local torna-se muito alta 

(chega a atingir 10.000 K), o que resulta no estabelecimento de um canal de condutividade 

elevada, da ordem de 104 S/m, na base dos streamers. Dada esta condição de alta condutividade, 

a queda de tensão ao longo do canal fica muito reduzida, enquanto a diferença de potencial 

entre a sua extremidade e o ar circunvizinho se intensifica. Tais condições favorecem a 

propagação estável do canal positivo. 

À medida em que o canal se propaga, ele adentra a região de cargas espaciais formadas 

pelos streamers anteriores. As cargas que circundam o canal em propagação constituem o 

chamado envelope de corona. Em função das condições intensas de campo elétrico na ponta do 

canal, a sequência do processo se dá com a criação de novos streamers e a extensão da região 

superaquecida em sua base. 

Em t2, quando o canal já apresenta um comprimento considerável, a região de streamers 

à sua frente entra em contato com o catodo, dando início à fase conhecida como break-through. 

Apesar dos streamers apresentarem baixa condutividade, a conexão destes com o catodo altera 

a dinâmica local de drenagem de cargas. Diante disso, o canal de plasma passa a se propagar 

com uma velocidade maior, até entrar em contato com o catodo e consolidar a disrupção plena 

do meio. 

Observa-se que, diferentemente do modo de propagação do canal negativo, nenhuma 

estrutura secundária de streamers ou stems é formada à frente do canal positivo. O 

desenvolvimento do canal se dá exclusivamente a partir do aumento progressivo da temperatura 
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na sua ponta, resultante do confinamento das bases de vários streamers nesta região. O resultado 

deste processo é que o canal se estende continuamente, sem variações abruptas na sua 

geometria. 

5.2.2. Propagação de canais positivos em descargas reais 

Apesar de ensaios laboratoriais indicarem um modo de desenvolvimento contínuo, 

algumas referências na literatura sugerem que, em descargas reais, a propagação de canais 

positivos ocorre por passos.  

Idone [1992] observou a ocorrência de pulsos luminosos em canais positivos de 

descargas reais e atribuiu este comportamento à propagação por passos. Posteriormente, 

diversos pesquisadores utilizaram o mesmo raciocínio para explicar a origem de pulsos óticos 

similares, apesar de não observarem mudanças abruptas na geometria dos canais positivos. 

Berger [1967] já havia discutido tais variações de intensidade de luminosidade sem a ocorrência 

evidente de passos na formação dos canais.  

Nos últimos anos, baseados em um número reduzido de eventos, alguns pesquisadores 

sugeriram a propagação de canais positivos por passos, apesar de não apresentarem evidências 

irrefutáveis de tal comportamento [Kong et al., 2008; Biagi et al., 2011; Wang e Takagi, 2011; 

Jiang et al., 2013; Lu et al., 2014; Sun et al., 2014; Wang et al., 2016b].  

O trabalho de Kong et al. [2008] apresenta dados referentes a uma descarga positiva 

nuvem-solo registrada no verão de 2006, em Shandong, China, a uma distância de 5,1 km do 

sistema de medição. Para o evento em questão, foram obtidos registros visuais com câmera 

ultrarrápida a uma taxa de 1000 FPS e dados de campo elétrico medidos com antenas rápidas e 

lentas a uma taxa não reportada (pelas formas de onda apresentadas, acredita-se que tal taxa 

tenha sido superior a 1 MHz). O canal descendente positivo que tocou o solo e iniciou a 

descarga de retorno desenvolveu-se a partir de uma ramificação vertical de uma descarga intra-

nuvem. Esta ramificação apresentou luminosidade acentuada em sua extremidade inferior, o 

que configura, de acordo com os autores, aspecto característico de canais negativos que se 

propagam por passos. A forma de onda de campo elétrico rápido exibiu pulsos irradiados a 

partir dos últimos 500 µs antes do início da descarga de retorno. Kong et al. [2008] atribuíram 

tais pulsos a um desenvolvimento por passos do canal descendente positivo.  

Utilizando um sistema de detecção visual de canais de descarga (ALPS – Automatic 

Lightning Progressing Feature Observation System, antecessor do LAPOS – Lightning 

Attachment Process Observation System) operado a uma resolução temporal de 100 ns, Wang 
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e Takagi [2011] coletaram dados de luminosidade de um canal descendente de uma descarga 

positiva que incidiu a 820 m de distância do sistema de medição instalado em um prédio da 

Universidade de Gifu, no Japão. Registros de campo elétrico foram obtidos com duas antenas 

(uma rápida e uma lenta) a uma taxa de 10 MHz. O sistema de detecção visual foi capaz de 

monitorar a luminosidade do canal de descarga entre 21 e 299 metros de altura. Em um intervalo 

de observação de pouco mais de 300 µs, foram observados mais de 20 pulsos óticos durante a 

propagação do canal descendente positivo. A análise dos dados permitiu os autores concluírem 

que os pulsos óticos se propagaram de forma ascendente, configurando desenvolvimento por 

passos do canal positivo descendente. O campo elétrico não indicou a presença de pulsos 

irradiados, em contraste com as observações de Kong et al. [2008]. 

  Em junho de 2009, Biagi et al. [2011] registraram dados de corrente (a 10 MHz) e de 

câmeras ultrarrápidas (a 8 kFPS e a 300 kFPS, a uma distância de 440 m) de uma descarga 

artificial registrada na Flórida, EUA. Não foram apresentadas medições de campo elétrico deste 

evento. Os dados obtidos simultaneamente e sincronizados por meio de GPS permitiram 

correlacionar pulsos presentes na fase inicial da corrente com as intensificações de 

luminosidade do canal ascendente observadas nos quadros de 3,3 µs. Tendo em vista a 

ocorrência simultânea de tais elementos, os autores concluíram que o canal ascendente positivo 

se propagou por passos. 

Quatro descargas artificiais registradas durante o verão de 2010 em Shandong, China, 

foram utilizadas por Jiang et al. [2013] como base no estudo da propagação de canais 

ascendentes positivos. Para um evento, foram obtidos dados de corrente e vídeo com câmera 

ultrarrápida a 10 kFPS. A simultaneidade observada entre pulsos na corrente da fase inicial e 

surtos de luminosidade do canal ascendente nas imagens obtidas constituem a base do 

argumento dos autores de que o canal se propagou por passos. Para os outros três eventos, 

durante os quais foram obtidas medições de corrente e de campo elétrico próximo (60 m), pulsos 

presentes nos perfis de ambas grandezas também foram utilizados para reivindicar a propagação 

por passos do canal ascendente. Uma vez que não foi reportado o comportamento do campo 

elétrico nos instantes anteriores ao início do canal ascendente, não foram considerados os 

efeitos de quaisquer canais negativos que porventura tenham se propagado nas adjacências do 

local onde o foguete foi lançado. 

 Ainda em Shandong, Sun et al. [2014] realizaram medições de corrente, de campo 

elétrico (a 70 e a 970 m) e de radiação VHF de uma descarga artificial registrada em agosto de 

2013. Além disso, vídeos foram obtidos com uma câmera ultrarrápida configurada a uma taxa 
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de 20 kFPS. Nenhuma correlação foi observada entre os pulsos de corrente medidos na base da 

estrutura e as fontes de radiação VHF localizadas na ponta do canal ascendente, uma vez que a 

ocorrência de ambos elementos não se mostrou simultânea. Ainda assim, foram apontados 

como evidências da propagação por passos do canal ascendente. Novamente, não foi discutido 

o comportamento do campo elétrico nos intervalos anteriores à iniciação do canal ascendente. 

Para o mesmo evento discutido por Sun et al. [2014], Lu et al. [2014] apresentou dados 

de campo magnético obtidos com um par de antenas orientadas nas direções Norte-Sul e Leste-

Oeste, instaladas a 970 metros do ponto de lançamento. A simultaneidade observada nos pulsos 

magnéticos em relação aos pulsos de corrente na fase inicial da descarga ascendente foi 

apresentada como uma evidência que reforça a hipótese de propagação por passos. Os autores 

estimaram, ainda, a direção azimutal da fonte dos pulsos magnéticos, que coincidiu com a 

posição azimutal do canal ascendente determinada pelo sistema VHF.  

Em uma medição ainda mais recente, Wang et al. [2016a] observaram a propagação do 

canal positivo de uma descarga negativa ascendente que se originou de uma torre de 325 m em 

Pequim. Utilizando uma câmera ultrarrápida, foram obtidas imagens a uma taxa de 150 kFPS 

(tempo de exposição em cada quadro de 6,18 µs), nas quais os autores detectaram alongamentos 

intermitentes do canal ascendente. Baseados na observação destas variações no comprimento 

do canal, os autores afirmaram que o seu desenvolvimento ocorreu por passos. É importante 

mencionar que o sistema de campo elétrico instalado a 910 m de distância detectou a ocorrência 

de uma descarga nuvem-solo positiva, cerca de 23 ms antes do início do canal ascendente.   

Tendo em vista os trabalhos mencionados, fica evidente a discordância entre os 

resultados obtidos em laboratório e os resultados recentes que reportam dados de descargas 

reais, no que diz respeito ao modo de propagação de canais positivos. A seção subsequente 

apresenta evidências de que canais positivos em descargas reais se propagam de maneira 

contínua e justifica de forma plausível todas as observações reportadas nos trabalhos recentes 

utilizadas para reivindicar propagação por passos. 

5.2.3. Evidências da propagação contínua com base em resultados recentes 

A evidência mais sólida de que canais positivos se propagam de forma contínua decorre 

da observação dos perfis de corrente da fase inicial dos dois tipos de descargas ascendentes 

apresentadas no Capítulo 3 (induzidas e não-induzidas por eventos próximos). Para demonstrar 

este aspecto, considera-se a Figura 5.4, na qual estão apresentados registros de corrente destes 
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dois tipos de descarga ascendente obtidos na torre de Peissenberg, Alemanha [Heidler et al., 

2013]. 

 A Figuras 5.4a e seu detalhe 5.4b exibem a fase inicial da corrente de uma descarga 

ascendente registrada em junho de 1997. A correspondente medição de campo elétrico indicou 

variação intensa desta grandeza nos instantes que precederam o canal ascendente, devido à 

aproximação de um canal negativo. Portanto, trata-se de uma descarga ascendente induzida por 

um evento próximo. O campo elétrico correspondente ao evento ilustrado nas Figuras 5.4c e 

5.4d manteve-se em um nível constante nos instantes anteriores ao início do canal ascendente, 

caracterizando uma descarga ascendente não-induzida por um evento próximo. 

Nos instantes iniciais da corrente apresentada na Figura 5.4b, percebe-se a presença de 

pulsos unipolares de corrente similares aos pulsos observados na fase inicial de descargas 

nuvem-solo negativas. É importante ressaltar que, no caso das descargas descendentes 

negativas, os pulsos de corrente são induzidos pelos passos sucessivos do canal descendente 

que se aproxima do solo, como pode ser observado nas Figuras 3.2, 3.10, 3.16, 3.21 e 4.12a. 

Tendo em vista o fato de que este tipo de descarga ascendente se inicia devido à aproximação 

de canais negativos, depreende-se que tais pulsos de corrente são efeitos induzidos ao longo da 

estrutura da torre e do canal ascendente devido à propagação por passos deste canal que se 

aproxima.  

 
    (a) 

 
    (b) 

 
    (c) 

 
    (d) 

Figura 5.4. Dados de corrente de descargas ascendentes medidas na Torre de Peissenberg, Alemanha: 

 (a) e (b) corrente do canal ascendente de um evento induzido por descarga próxima em 26 de junho de 1997;  

(c) e (d) corrente do canal ascendente não-induzido por evento próximo em 17 de fevereiro de 1999;  

Adaptado de [Heidler et al., 2013; Visacro et al., 2017a]  
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Em contrapartida, a corrente exibida na Figura 5.4c e detalhada na Figura 5.4d apresenta 

crescimento suave, sem a presença de pulsos unipolares. Esta é uma característica comum a 

todas as medições de corrente de descargas ascendentes não-induzidas por eventos próximos 

realizadas na torre de Peissenberg. Diante de uma hipotética propagação por passos dos canais 

positivos, correspondentes pulsos de corrente seriam medidos na torre, ao menos nos instantes 

iniciais de propagação. Dessa forma, a comprovada ausência destes pulsos em correntes de 

descargas ascendentes negativas não-induzidas por eventos próximos constitui uma evidência 

irrefutável do caráter de propagação contínuo do canal ascendente positivo. Como não há 

aproximação de canais negativos nas adjacências da torre de Peissenberg, nenhum efeito 

induzido é observado na medição de corrente.  

Para tornar mais clara a similaridade entre os pulsos observados na fase inicial de 

correntes de descargas descendentes e ascendentes negativas, a Figura 5.5 exibe medições de 

corrente e campo elétrico obtidas em MCS de eventos dos dois tipos. A Figura 5.5a exibe 

corrente e campo elétrico anterior ao início de uma descarga de retorno negativa, enquanto as 

Figuras 5.5b e 5.5c exibem os mesmos registros para a fase inicial de uma descarga ascendente 

negativa.  

 

Figura 5.5 – Medições de corrente e campo elétrico: (a) Evento 17,  

(b) e (c) descarga ascendente registrada em MCS em 26 de janeiro de 2015 

Adaptado de [Visacro et al., 2017a] 

 O perfil típico de corrente apresentado na Figura 5.5a já foi discutido em capítulos 

anteriores. A variação intensa do campo elétrico antes do início da descarga de retorno (t = 0) 
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indica claramente a aproximação de um canal negativo, enquanto os pulsos de corrente estão 

associados à propagação por passos deste canal. 

A Figura 5.5b também exibe uma variação intensa do campo elétrico antes do início do 

canal ascendente, atribuída à aproximação de um canal negativo. Entretanto, tal variação se 

processa de forma mais lenta, embora apresente amplitude similar. Os pulsos de corrente 

exibidos no detalhe ilustrado na Figura 5.5c estão associados aos passos do canal descendente 

negativo que se aproxima, e não à propagação do canal ascendente. Uma indicação de que tais 

pulsos constituam efeitos induzidos pelo canal negativo é que eles podem ser observados antes 

mesmo da iniciação do canal ascendente nesta e em diversas outras medições obtidas em MCS. 

A constatação da existência de efeitos induzidos no canal ascendente pelos passos do 

canal descendente é fisicamente justificável e já havia sido contemplada por Schoene et al. 

[2008], Visacro et al. [2010] e Guimaraes et al. [2017].  

Aparentemente, este resultado é extensível a descargas ascendentes negativas iniciadas 

por eventos próximos. Além disso, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para o caso de 

descargas artificiais, durante as quais o lançamento do foguete é feito em condições intensas de 

campo elétrico, extremamente favoráveis ao estabelecimento de canais negativos. Acredita-se 

que os pulsos de corrente medidos durante as ICCs destes eventos estejam associados a passos 

de canais negativos se propagando nas adjacências. 

Diante desta conclusão, assumindo-se a existência de pulsos induzidos de corrente em 

canais ascendentes positivos que se propagam de forma contínua, as mesmas características que 

foram atribuídas a uma propagação por passos seriam observadas. O surto de corrente induzido 

ao longo do canal é capaz de promover as intensificações momentâneas de luminosidade, 

consideradas por vários pesquisadores como evidência de desenvolvimento por passos. Os 

pulsos magnéticos e os pulsos irradiados de campo elétrico podem ter como origem tanto a 

corrente induzida no canal ascendente, quanto a corrente que flui a partir da ponta do canal 

descendente quando novos passos são formados.  

Segundo o raciocínio anterior, as evidências da propagação por passos do canal 

ascendente positivo em descargas artificiais apontadas nos trabalhos de Biagi et al. [2011], 

Jiang et al. [2013], Lu et al. [2014] e Sun et al. [2014], notadamente os pulsos de corrente, 

campo elétrico e campo magnético, constituem efeitos induzidos por canais negativos que se 

propagaram por passos nos arredores do local de lançamento do foguete. Como não foram 

apresentados dados de campo elétrico anteriores ao início do canal ascendente, tais autores 

ignoraram a influência exercida pela aproximação de canais negativos. 
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  Em relação a canais positivos descendentes, há pouca informação na literatura a 

respeito da sua interação com canais negativos ascendentes. Contudo, um caso reportado por 

Saba et al. [2015] explica de forma consistente as observações de pulsos de luminosidade e de 

campo elétrico durante a propagação de canais descendentes positivos feitas por Kong et al. 

[2008] e Wang e Takagi [2011]. Utilizando-se de vídeos obtidos com câmera ultrarrápida a uma 

taxa de 10 kFPS e de medições de campo elétrico realizadas a 1,2 km de distância, Saba et al. 

[2015] reportou uma descarga nuvem-solo positiva na qual foi possível observar o canal 

ascendente negativo por quatro quadros consecutivos. Pulsos de campo elétrico similares aos 

observados por Kong et al. [2008] foram detectados somente a partir do momento em que o 

canal ascendente negativo teve início, de acordo com o vídeo gravado. Além disso, verificou-

se que, à medida em que os canais descendente e ascendente se aproximaram, a luminosidade 

na extremidade inferior do canal positivo mostrou-se mais intensa. Apesar da resolução 

temporal dos vídeos não ser suficiente para observar toda a sequência de acontecimentos, a 

constatação de Saba et al. [2015] parece indicar que os pulsos óticos observados por Wang e 

Takagi [2011], que se propagam de maneira ascendente no canal positivo, foram induzidos pelo 

canal negativo ascendente que, por algum motivo, não foi detectado pelo sistema de aquisição 

de imagens.  

Assim como nos trabalhos baseados em descargas artificiais, Wang et al., [2016b] não 

consideraram o efeito de um possível canal negativo aproximando-se da torre onde a descarga 

ascendente se originou. Os resultados de campo elétrico indicaram que uma descarga positiva 

precedeu o canal ascendente, sugerindo o mecanismo descrito por Warner [2012] e Warner et 

al. [2012] como responsável pela iniciação do canal ascendente. Segundo este mecanismo, a 

parte superior negativa do canal bipolar constituído durante a descarga positiva se propaga na 

região acima da torre, durante a fase de corrente contínua do evento positivo. Essa extensão do 

canal negativo é responsável pela intensificação do campo elétrico no topo da torre, dando 

origem ao canal ascendente e induzindo pulsos de corrente ao longo deste, à medida em que 

novos passos são consolidados. Assim como nos trabalhos já mencionados, a função que o canal 

negativo exerceu no desenvolvimento do canal ascendente positivo não foi considerada no 

modelo apresentado por Wang et al., [2016b]. 

Diante de tais constatações, dois cenários possíveis poderiam ser descritos para os 

mecanismos envolvidos na propagação do canal ascendente positivo, tendo em vista a 

influência das intensificações de campo elétrico local devido aos passos do canal negativo: 
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 O crescimento abrupto do campo elétrico acima da ponta do canal seria responsável 

por causar um efeito de bombeamento, que resultaria no alongamento abrupto do 

canal positivo; 

 Considerando-se a existência de um canal ascendente positivo não visível de alguns 

metros, o crescimento abrupto do campo elétrico causado por um novo passo do 

canal descendente negativo induziria um pulso de corrente ao longo do canal 

ascendente pré-existente e intensificaria a sua velocidade de propagação (porém 

mantendo o seu caráter contínuo).  

Acredita-se que a primeira hipótese seja improvável, uma vez que não há identificação 

de quaisquer mecanismos físicos que sejam capazes de explicar alongamentos instantâneos de 

canais positivos. Se este efeito de bombeamento existisse, suas correspondentes evidências 

deveriam ser observadas frequentemente, e não apenas em casos raros nos quais os trabalhos 

mencionados presumem existir.  

Por outro lado, há evidência da propagação contínua de canais positivos, tanto em 

ensaios laboratoriais, quanto em descargas ascendentes negativas não-induzidas por eventos 

próximos. Além disso, há evidências irrefutáveis de que pulsos de corrente são induzidos por 

canais negativos. Isto torna a segunda hipótese extremamente plausível. 

De forma estilizada, a Figura 5.6 apresenta um modelo de propagação contínua do canal 

positivo ascendente em descargas nuvem-solo negativas, elaborado a partir da segunda 

hipótese. Considerando os perfis típicos de corrente na base da estrutura aterrada e de campo 

elétrico próximo, o modelo ilustra a sequência de eventos associados ao início e 

desenvolvimento do canal ascendente positivo.  

Os intervalos entre passos consecutivos do canal descendente apresentam duração da 

ordem de 50 µs, de acordo com as medições obtidas em MCS [Visacro et al., 2010]. Durante 

este período, ocorre a formação de canais flutuantes (stems/space leaders) à frente do canal 

negativo (b, d, f, h, etc.), que são sucedidos pela conexão de ambos elementos ao fim do 

intervalo (a, c, e, g, etc.), consolidando novos passos. Cada alongamento por passos do canal 

negativo produz pulsos de corrente e de campo elétrico, como pode ser verificado nos perfis 

correspondentes na Figura 5.6. Além disso, devido à aproximação do canal negativo, o campo 

elétrico no solo se intensifica cada vez mais, como pode ser observado na curva de campo 

elétrico lento. 
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Figura 5.6 – Modelo de propagação do canal ascendente positivo em descargas nuvem-solo negativas  

Adaptado de [Visacro et al., 2017a] 

A Figura 5.6 descreve detalhadamente as condições sob as quais o canal positivo se 

inicia. Em um primeiro momento, a aproximação por passos do canal negativo descendente 

induz pulsos de corrente na estrutura aterrada, aumentando a quantidade de carga local (instante 

“a” da Figura 5.6). Após atingir um valor crítico de campo elétrico, streamers são 

desenvolvidos da ponta da estrutura (b), o que resulta no fluxo de uma corrente de corona 

reduzida. Um pulso de corrente de poucas dezenas de amperes superposto a uma corrente 

contínua de 4A é suficiente para iniciar o canal ascendente positivo (c), embora, em alguns 

casos, tal canal possa não apresentar luminosidade suficiente para sua detecção por câmeras 

ultrarrápidas. Em (d), o canal ascendente mantém a sua propagação contínua até que um novo 

passo do canal descendente induz um pulso de corrente superior a 50 A, responsável por um 

efeito luminoso (e) detectável por câmeras ultrarrápidas.  

A propagação contínua do canal positivo tem sequência (f a j), produzindo efeitos 

luminosos quando pulsos de corrente acima de 50 A (g,i) fluem pelo canal. A esta altura, a 

corrente de fundo apresenta valores significativos. Para o caso de canais ascendentes longos, 
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há instantes nos quais a luminosidade na base do canal se torna muito fraca, não sendo detectada 

visualmente (k,l). Este efeito ocorre porque a condutividade nesta região atingiu valores 

significativos devido ao aumento da temperatura local. Este aumento de temperatura está 

relacionado diretamente com o efeito cumulativo do fluxo de corrente nesta região desde o 

início do processo. Em condições de corrente não tão intensas e de condutividades 

relativamente elevadas, o efeito luminoso é quase imperceptível em virtude da reduzida 

dissipação de energia por efeito Joule.  

Com a diminuição da distância entre as extremidades dos canais positivo e negativo, o 

campo elétrico local se torna muito elevado e a amplitude dos pulsos e da corrente contínua na 

base da estrutura se intensifica muito. Consequentemente, o canal ascendente se torna 

permanentemente visível para a câmera (m,n), independente da indução ou não de pulsos de 

corrente. Por fim, ocorre a conexão entre os canais, dando início à descarga de retorno. 

A compatibilidade do modelo apresentado com as medições obtidas em MCS e em 

outras localidades permite concluir que a propagação contínua é uma característica comum de 

canais ascendentes positivos em descargas nuvem-solo negativas. Aparentemente, esta 

conclusão seria aplicável a canais ascendente positivos em descargas ascendentes negativas e 

em descargas artificiais. Há pouca informação sobre propagação de canais positivos de 

descargas descendentes positivas, mas as observações recentes são concordantes com esta 

conclusão.  

Vale comentar que é presumível um aumento na velocidade de propagação de canais 

positivos quando expostos aos passos de um canal negativo que se aproxima. Contudo, esta 

situação não configura um processo de desenvolvimento por passos. 

Por fim, ao contrário do que foi afirmado por Kong et al. [2008], a luminosidade mais 

intensa na ponta de um canal de plasma não tem, necessariamente, relação com a sua 

propagação por passos. No caso do canal positivo, a extremidade apresenta intensidade 

luminosa maior, pois a condutividade nesta região é muito menor do que a condutividade nos 

trechos do canal formados anteriormente, o que configura maior dissipação de potência por 

efeito Joule na ponta. 

5.3. Velocidades de canais positivos ascendentes em descargas negativas 

nuvem-solo  

Um parâmetro de muita importância na dinâmica da conexão dos canais ascendente e 

descendente é a velocidade com que ambos se propagam. Em especial, dados de velocidade de 

propagação de canais ascendentes positivos desenvolvidos durante descargas nuvem-solo 
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negativas são raros na literatura, tendo em vista a dificuldade envolvida na sua detecção. Nesta 

perspectiva, uma contribuição importante deste trabalho consiste no fornecimento de valores 

de referência deste parâmetro, de maneira a complementar os poucos dados já reportados na 

literatura [Yokoyama et al., 1990; Gao et al., 2014; Saba et al., 2017]. 

Os vídeos obtidos em MCS durante os eventos 16, 17 e 18 foram utilizados para o 

cálculo da velocidade média dos seus respectivos canais ascendentes. Além disso, considerou-

se o registro obtido com câmera ultrarrápida de um canal ascendente positivo que se 

desenvolveu na torre de MCS, mas que não logrou se conectar ao canal descendente negativo 

que o induziu (unconnected upward positive leader). A Figura 5.7 ilustra a distância 

bidimensional percorrida em função do tempo por cada um dos quatro canais ascendentes 

filmados. Considerou-se como velocidade média de cada canal a inclinação da reta que se 

ajustou a cada conjunto de pontos através do método dos mínimos quadrados.  

  
(a) 

 
 (b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 5.7 – Distâncias bidimensionais percorridas pelos canais ascendentes dos Eventos (a) 16, (b) 17, (c) 18 

e (d) pelo unconnected upward leader medido em MCS no dia 5 de janeiro de 2017 

A velocidade média dos Eventos 16, 17 e 18 foram, respectivamente, 0,06 × 106 m/s, 

0,10 × 106 m/s e 0,16 × 106 m/s. Durante o evento reportado na Figura 5.7d, a filmagem foi 

realizada com uma taxa de 40.000 FPS (o dobro dos casos anteriores), o que propiciou a 

obtenção de mais pontos. A velocidade média correspondente foi de 0,06 × 106 m/s.  
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Os dados da Figura 5.7 sugerem uma aparente tendência de aumento da velocidade entre 

quadros nos instantes finais. Trata-se de um comportamento esperado, uma vez que o campo 

elétrico local é intensificado consideravelmente quando a distância entre os canais ascendente 

e descendente diminui.  

Esta expectativa de aumento de velocidade em função de campos elétricos mais intensos 

pode explicar a variação das velocidades médias entre os Eventos 16, 17 e 18. No caso do 

evento 16, foi possível visualizar somente a fase inicial de propagação do canal ascendente, 

uma vez que a luminosidade emitida pela descarga de retorno A influenciou na visualização do 

canal em desenvolvimento na torre. Para os Eventos 17 e 18, os canais ascendentes foram 

detectados somente quando já apresentavam comprimentos de 34 e 52 m, respectivamente. 

Assim, a fase inicial de propagação, presumidamente mais lenta, não foi considerada no cálculo 

da velocidade média para estes eventos. No caso do unconnected upward leader, a sua 

velocidade foi similar ao Evento 16, apesar de toda a sua propagação ter sido observada. 

Especula-se que, pelo fato da descarga ter incidido em um ponto remoto, o campo elétrico não 

atingiu valores tão intensos, que seriam capazes de acelerar consideravelmente o canal 

ascendente.  

Outro fator que pode ter exercido influência nas diferenças de velocidade média entre 

os canais ascendentes dos eventos foi a intensidade da carga envolvida na propagação do canal 

descendente e, por correlação direta, a amplitude da corrente de retorno. Espera-se que, quanto 

maior a carga associada (e a amplitude de corrente), maior o campo elétrico na região abaixo 

do canal descendente. Se este campo elétrico for capaz de acelerar a propagação do canal 

ascendente, certamente haverá influência nas respectivas velocidades médias, uma vez que as 

três correntes de retorno medidas apresentaram amplitudes de 18,5, 20 e 34 kA. 

É provável que os dois fatores discutidos anteriormente sejam capazes de exercer 

influência sobre o valor final da velocidade média. Contudo, dados experimentais adicionais 

são requeridos para contemplar esta questão, notadamente de eventos com amplitudes de 

corrente diferentes.  

Ainda assim, os valores calculados são similares às poucas referências de velocidades 

de canais positivos ascendentes em descargas nuvem-solo negativas presentes na literatura 

[Yokoyama et al., 1990; Gao et al., 2014; Saba et al., 2017]. Os resultados encontrados também 

são compatíveis com as referências de velocidades de canais positivos de descargas ascendentes 

e artificiais. Wang et al. [2016b] reportou uma velocidade média de 0,08 × 106 m/s em uma 

descarga ascendente negativa medida em Pequim, enquanto Biagi et al. [2011] e Sun et al. 
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[2014] reportaram, respectivamente, velocidades de 0,04 × 106 m/s e 0,21 × 106 m/s para canais 

ascendentes positivos em descargas artificiais.  

Destacam-se, ainda, os valores calculados da razão entre as velocidades bidimensionais 

dos canais descendente e ascendente de cada evento: 4, 2.4 e 1.4, respectivamente, para os 

Eventos 16, 17 e 18. Estes valores apresentam a mesma ordem de grandeza daqueles reportados 

em [Saba et al., 2017]. 

5.4. Ramificações e bifurcações em canais positivos 

Uma característica visual muito evidente da propagação de canais negativos é a profusão 

de ramificações ao longo de todo o seu comprimento. Diferentemente, canais ascendentes 

positivos em descargas descendentes negativas não apresentam tal característica. Os vídeos 

obtidos em MCS corroboram essa constatação, assim como os registros obtidos por Lu et al. 

[2016] e Saba et al. [2017]. 

Uma possível explicação para tal diferença decorre do processo de formação de cada 

tipo de canal. O estabelecimento de um ou mais canais flutuantes à frente ou na lateral do corpo 

principal do canal negativo em desenvolvimento parece ser o mecanismo responsável pela 

formação de mais de uma ramificação. Como o canal positivo se propaga de maneira contínua 

e sem a formação de canais flutuantes, não há mecanismos que justifiquem a formação profusa 

de ramificações originadas no canal principal. 

Entretanto, canais ascendentes positivos podem se bifurcar, como indicado na Figura 

5.8b, adaptada de [Qi et al., 2016b]. A bifurcação ilustrada ocorreu supostamente devido à 

aproximação de uma das ramificações secundárias do canal descendente, que foi capaz de 

promover intensificação significativa do campo elétrico local. 

 

Figura 5.8 – Bifurcação de canal ascendente positivo observados na China [Qi et al., 2016b]
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6.  ATRATIVIDADE DE ESTRUTURAS ATERRADAS E 

CONTRIBUIÇÕES AO TEMA 

A dinâmica de propagação do canal negativo descendente e de surgimento e evolução 

do canal positivo ascendente é que determina a incidência da descarga no solo ou em estruturas 

aterradas. A macrorregião de incidência é definida pelo canal descendente que se aproxima do 

solo, mas é o canal ascendente que determina o ponto exato de incidência. 

Os modelos existentes na literatura para predição desta fase final da descarga, que 

corresponde ao processo de attachment, não alcançaram, ainda, uma qualidade que confira 

confiabilidade a seus resultados. Isto se deve, em parte, à complexidade do processo, inclusive 

da geometria dos canais descendentes, que envolve tipicamente muitas ramificações. 

Para fins de definição e dimensionamento de práticas efetivas de proteção contra os 

efeitos da incidência direta de descargas nuvem-solo, foram desenvolvidos modelos de 

atratividade de estruturas aterradas, que buscam avaliar, de forma muito simplificada, a 

interação entre o canal descendente e tais estruturas, para se estimar o ponto de incidência das 

descargas. Tais modelos se baseiam no parâmetro designado distância de indução do canal 

ascendente (striking distance). 

Com base em tal parâmetro, neste capítulo desenvolve-se o estudo da atratividade da 

torre de MCS, a partir dos dados experimentais apresentados ao longo desta tese e dos dados 

históricos de corrente medidos no local. Como descrito em artigo submetido recentemente 

[Visacro e Guimaraes, 2017], avalia-se a distância de indução do canal ascendente em 

estruturas aterradas à luz dos dados disponíveis na literatura internacional e daqueles 

apresentados nesta tese, relativos especificamente a descargas negativas nuvem-solo naturais. 

Busca-se desenvolver contribuições e metodologias para determinação desse parâmetro. Os 

resultados podem ter aplicação na proteção de estruturas ou na calibração de modelos de 

attachment existentes.  

A primeira seção deste capítulo consiste em revisão bibliográfica objetiva no tema. Na 

sequência, avalia-se a atratividade da torre de MCS com base somente nas imagens extraídas 

dos vídeos dos Eventos 16, 17 e 18. Em seguida, apresentam-se resultados relativos a 

metodologias mais elaboradas propostas na tese, que incluem a utilização dos dados de corrente. 

Ao final, é proposta uma abordagem que utiliza apenas registros de corrente de descarga (na 

fase anterior à corrente de retorno), para se estimar a atratividade da torre de MCS. Os 

resultados desenvolvidos a partir dos dados experimentais obtidos em MCS são comparados 

com aqueles de publicações relevantes no tema.   
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6.1.  Breve revisão do tema 

O termo striking distance (SD) foi introduzido por Golde [1945] como a distância entre 

a extremidade do canal descendente e o topo da estrutura na qual a descarga incidirá, 

determinada no instante em que o canal ascendente positivo se inicia. Esta distância é utilizada 

em proteção para definir o chamado raio de atração da estrutura. Neste texto, ela é identificada 

pelo termo distância de indução do canal ascendente, ou simplesmente distância de indução. 

Posteriormente, outras definições de SD foram estabelecidas na literatura, tais como a 

apresentada por Rakov e Lutz  [1990]: distância entre as extremidades do canal negativo e da 

estrutura determinada no instante em que as regiões de streamers dos canais negativo e positivo 

se encontram (break-through phase). Esta definição é utilizada em modelos mais elaborados de 

attachment. 

A despeito do conceito introduzido por Golde constituir uma simplificação significativa 

do processo, que por si só envolve mecanismos muito complexos, a sua utilização é usual 

devido à possibilidade da aplicação direta do conceito na avaliação da atratividade de estruturas, 

em proteção contra descargas. Esta definição específica permite identificar os possíveis pontos 

de incidência localizados na sombra do canal, associados a estruturas que concorrem entre si 

para interceptar o canal descendente. Aquelas que apresentarem maior probabilidade de iniciar 

o canal ascendente primeiro são as candidatas mais fortes para a conexão. Este é um 

procedimento de ampla aplicação na engenharia de proteção.  

Desde o estabelecimento do conceito, diversos autores abordaram o tema na tentativa 

de estimar a distância de indução do canal ascendente em função dos parâmetros da corrente da 

descarga de retorno iniciada logo após a conexão dos canais. A relação desta distância com a 

carga e a amplitude da corrente de retorno, verificada experimentalmente, motivou a elaboração 

de equações que expressassem tal relação, em sua maioria no formato SD = A×IP
B, onde IP é a 

amplitude da corrente em kA e A e B são constantes determinadas experimentalmente [Cooray 

et al., 2007]. A título de exemplo, Love [1973] propôs valores de 10 e 0,65 para A e B, 

respectivamente, e a sua equação é atualmente utilizada em normas internacionais [IEC 

Standard, 2010]. 

Diferentes abordagens já foram adotadas por vários autores na elaboração de modelos 

de attachment, que permitem avaliar a distância de indução do canal ascendente. Dellera e 

Garbagnati [1990a, 1990b] e Becerra e Cooray [2006] desenvolveram modelos de progressão 

dos canais com base na sua dinâmica de desenvolvimento observada em laboratório. Rizk 

[1990] propôs critérios de iniciação do canal ascendente e de sua conexão com o canal negativo. 
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Mazur e Ruhnke [2003] propuseram a avaliação da SD a partir de uma abordagem baseada em 

eletrostática. 

Dados experimentais para avaliar a atratividade real de estruturas aterradas são escassos, 

sobretudo no que diz respeito a pares de valores de distância de indução e amplitude de 

correntes medidas. Este cenário denota a importância de se prover resultados experimentais 

para avaliar os modelos disponíveis na literatura. 

Recentemente, alguns autores realizaram a determinação experimental da distância de 

indução em estruturas atingidas por descargas nuvem-solo negativas, durante as quais foram 

registrados vídeos ultrarrápidos e medições de grandezas associadas. Foram monitoradas 

descargas negativas artificiais e naturais. 

Wang et al. [2013] analisou dados experimentais obtidos durante 14 descargas de 

retorno de 4 eventos de descargas artificiais registradas na Flórida, em 2011. Foram realizadas 

medições de corrente na base de lançamento do foguete e intensidade luminosa a uma distância 

de 205 m, esta monitorada pelo LAPOS. A partir dos resultados obtidos, os autores estimaram 

a altura de iniciação da descarga de retorno, dada pelo ponto onde a conexão entre os canais 

ascendente e descendente ocorreu. Por terem assumido velocidades de propagação iguais de 

ambos os canais, os autores estimaram a SD como o dobro da altura de iniciação. 

Analisando dados de uma descarga artificial anômala, Wang et al. [2014] estimaram a 

altura de iniciação e a SD para sete descargas de retorno observadas em um poste de 10 m de 

altura. De forma similar ao trabalho anterior, considerou-se que as velocidades dos canais 

descendente e ascendente eram iguais. É importante mencionar a origem do termo descarga 

artificial anômala: trata-se de uma descarga artificial na qual o canal negativo descendente que 

percorre o percurso forjado durante a fase inicial se conecta a outro ponto, diferente de onde o 

canal ascendente foi originado. Uma vez que as descargas de retorno não ocorreram na base de 

lançamento, a corrente não foi medida. Assim, os autores basearam-se em amplitudes de 

corrente estimadas a partir de três metodologias distintas: campo elétrico irradiado, 

luminosidade máxima do canal de descarga e estimativas fornecidas por sistemas de localização 

de descargas (LLS). 

De forma similar, Tran e Rakov [2015] utilizaram câmeras ultrarrápidas e dados 

estimados por LLS para avaliar SD em descargas naturais. Além da amplitude da corrente, os 

autores utilizaram o LLS para determinar os pontos de incidência no solo, que variaram entre 

760 m e 8,8 km. Foram reportados dados observados durante a formação de 12 primeiras 

descargas e 2 subsequentes que apresentaram nova terminação para o solo. A metodologia 
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utilizada pelos autores para calcular as distâncias de indução também considerou as velocidades 

dos canais descendente e ascendente iguais. 

Utilizando o LAPOS, Wang et al. [2015] reportaram as alturas de iniciação de 6 

descargas de retorno naturais, das quais 2 foram excluídas da análise por se tratarem de 

terminações simultâneas para o solo. Assim, as alturas de iniciação de 4 descargas de retorno 

foram reportadas, incluindo duas primeiras descargas. As distâncias entre o sistema de detecção 

visual e os pontos de incidência variaram entre 340 e 630 m, de acordo com estimativas feitas 

a partir de imagens obtidas com câmeras convencionais. O LLS foi utilizado para estimar a 

amplitude das correntes. 

 Em um trabalho mais recente, Saba et al. [2017] observaram a iniciação de canais 

ascendentes nas hastes captoras de dois prédios de 50 metros de altura, durante descargas 

nuvem-solo negativas subsequentes que apresentaram novas terminações para o solo. O estudo 

foi realizado utilizando câmeras ultrarrápidas operando com taxas de 10.000 e 20.000 FPS. As 

amplitudes das correntes de cada descarga de retorno foram estimadas a partir de dados 

fornecidos por LLS. 

Pela primeira vez na literatura, Visacro et al. [2016] reportaram pares de SDs de 

descargas naturais calculadas a partir de vídeos gravados com câmeras ultrarrápidas e 

respectivas amplitudes de corrente medidas. Os dados reportados em tal trabalho são referentes 

aos Eventos 16, 17 e 18 e a determinação da distância de indução foi feita exclusivamente a 

partir da detecção do canal ascendente nas imagens analisadas. 

6.2.  Cálculo da distância de indução do canal ascendente a partir dos 

dados obtidos experimentalmente em MCS 

Nesta seção, são apresentados os diferentes procedimentos utilizados para calcular a 

distância de indução dos eventos de descargas negativas naturais registrados em MCS. Em um 

primeiro momento, o cálculo é feito analisando somente as imagens extraídas dos vídeos dos 

Eventos 16, 17 e 18. Na sequência, estas imagens são consideradas juntamente com a corrente 

medida e o critério de iniciação do canal ascendente descrito no Capítulo 5. Após isso, é 

proposto um procedimento de cálculo aperfeiçoado, que considera as imagens, a corrente e, 

sobretudo, uma propagação reversa do canal descendente. Por fim, apresenta-se uma 

metodologia para estimar a distância de indução somente a partir da corrente medida, 

contemplando os casos nos quais vídeos ultrarrápidos não foram obtidos. 
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6.2.1. Determinação da distância de indução do canal ascendente a partir do vídeo 

Para esta primeira abordagem, são consideradas somente as imagens obtidas durante a 

formação dos canais de descarga dos Eventos 16, 17 e 18. A Figura 6.1 apresenta os quadros 

extraídos do vídeo gravado durante a formação da primeira descarga de retorno do Evento 17. 

Estas imagens foram obtidas ao longo de um intervalo de aproximadamente 700 µs (de -565 a 

135 µs). Da Figura 6.1a à Figura 6.1e, a aproximação do canal negativo ocorreu sem a detecção 

de quaisquer sinais visuais de canal ascendente no topo da torre. Entretanto, em -290 µs (Figura 

6.1f), observa-se a presença de um canal ascendente desenvolvido a partir da torre, 

apresentando um comprimento aproximado de 34 m. O seu desenvolvimento pode ser 

observado nas Figuras 6.1g, 6.1i, 6.1j e 6.1k, em função da correspondente detecção de pulsos 

de corrente em tais intervalos, como descrito pelo modelo da Figura 5.6. O attachment ocorre 

durante a obtenção do quadro apresentado na Figura 6.1l. 

A figura 6.1f ilustra a imagem considerada na determinação da distância de indução 

segundo a abordagem desta seção. Análises similares foram feitas para a formação das 

primeiras descargas dos Eventos 16 e 18 e os resultados estão indicados na Figura 6.2, que 

ilustra os quadros associados aos instantes de detecção do canal ascendente em cada um dos 

três eventos. Os valores determinados para os Eventos 16, 17 e 18 foram, respectivamente, 127, 

107 e 156 m. As respectivas amplitudes de corrente foram: 18,5, 20,4 e 33,6 kA. 

 
Figura 6.1 – Imagens extraídas do vídeo registrado durante a formação da 1ª descarga de retorno do Evento 17 

(os quadros destacados foram utilizados para determinação da SD segundo procedimentos diferentes) 

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 
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Figura 6.2 – Distância de indução do canal ascendente  

determinada a partir dos vídeos dos eventos (a) 16, (b) 17 e (c) 18 

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 

Em função da detecção de um canal ascendente no processo de formação da terceira 

descarga de retorno do Evento 18, os seus registros de vídeo também foram considerados nas 

análises deste capítulo. A Figura 6.3 exibe a medição de corrente e os quadros extraídos da 

filmagem nos instantes que precederam o attachment. O canal ascendente foi visualizado nos 

últimos três quadros obtidos antes da descarga de retorno (Figuras 6.3c, 6.3d e 6.3e). A SD foi 

calculada da posição do canal descendente na Figura 6.3c, conforme indicado (67 m). Observa-

se que, apesar da corrente da terceira descarga de retorno apresentar amplitude superior (26,3 

kA) às correntes dos Eventos 16 e 17, a sua distância de indução é muito inferior. 

 
Figura 6.3 – Dados obtidos durante a formação da terceira descarga de retorno do Evento 18:  

(a) corrente e (b-f) imagens extraídas do vídeo ultrarrápido 

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 
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Presume-se que esta observação decorra da diferença existente entre os processos de 

formação de primeiras descargas e de descargas subsequentes. Muito embora a terceira 

descarga de retorno tenha sido precedida por um canal que se propagou por passos nos instantes 

finais, o perfil da corrente medida indica que as condições elétricas iniciais do ar não foram 

restabelecidas integralmente.  

A Figura 6.4 denota este aspecto através da comparação de diferentes perfis de corrente 

da fase inicial de quatro descargas de retorno, cada uma precedida por canais negativos que se 

propagaram segundo mecanismos distintos. Na Figura 6.4a e em seu detalhe 6.4b, observa-se 

o perfil típico da fase inicial associada à propagação de um stepped leader. Os pulsos induzidos 

pelos passos do canal descendente podem ser observados a diversas centenas de 

microssegundos do início da descarga de retorno. 

 
Figura 6.4 - Fase inicial de correntes associadas a diferentes tipos de canais negativos:  

(a) stepped leader de primeira descarga, (b) stepped leader de descarga subsequente,  

(c) dart leader e (d) dart-stepped leader de uma descarga artificial 

Adaptado de [Hill et al., 2016; Visacro e Guimaraes, 2017] 
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As Figuras 6.4c e 6.4d ilustram o perfil associado à propagação de um canal do mesmo 

tipo, porém precedendo uma descarga de retorno subsequente. Trata-se do mesmo evento 

reportado na Figura 6.3. Observa-se que os pulsos induzidos pelos passos do canal descendente 

são detectados somente nos últimos 200 µs, diferentemente dos registros típicos de primeiras 

descargas, nos quais os efeitos dos passos do canal descendente são observados a, pelo menos, 

600 µs antes do início da descarga de retorno. Esta observação indica pré-condicionamento do 

ar para propagação dos canais durante a formação desta descarga subsequente, o que resultou 

em uma distância de indução menor. 

As Figuras 6.4e e 6.4f denotam a fase inicial típica de uma descarga precedida por um 

dart leader, caracterizada pela ausência de pulsos, uma vez que o canal descendente não se 

propaga por passos. 

As Figuras 6.4g e 6.4h ilustram uma medição reportada por Hill et al. [2016], obtida 

durante a propagação de um dart-stepped leader de uma descarga artificial. Note que os pulsos 

associados aos passos são observados somente nos últimos 25 µs, intervalo muito menor que o 

observado nas figuras 6.4c e 6.4d. 

As diferenças significativas existentes na fase inicial de cada uma das quatro correntes 

reportadas na Figura 6.4 decorrem dos mecanismos distintos envolvidos no desenvolvimento 

do canal negativo de cada evento. É presumível que esta diferença também seja observada no 

perfil de campo elétrico vertical ao longo da região imediatamente acima do topo da torre, o 

que influencia diretamente no surgimento do canal ascendente e, consequentemente, na 

distância de indução.   

6.2.2. Determinação da distância de indução do canal ascendente a partir do vídeo 

e da corrente medida 

O critério para surgimento do canal ascendente positivo na torre de MCS, discutido no 

Capítulo 5, motivou o aprimoramento do procedimento descrito na seção anterior. De acordo 

com a nova abordagem, o surgimento do canal ascendente positivo pode ser determinado a 

partir das medições de corrente realizadas na fase anterior à descarga de retorno, e não apenas 

em função da sua detecção visual. Como denotado pelo modelo apresentado na Figura 5.6, a 

corrente que flui nos instantes iniciais de propagação do canal ascendente pode não ser capaz 

de promover efeitos luminosos detectáveis na maioria dos casos. Assim, a sua detecção 

realizada exclusivamente a partir dos vídeos não corresponde ao instante exato de surgimento. 

O instante no qual as respectivas correntes contínuas ultrapassaram o limiar de 4A foi 

determinado para os Eventos 16, 17 e 18. Em seguida, utilizou-se o quadro cujo intervalo de 
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exposição continha tal instante para se calcular a distância entre a extremidade do canal 

negativo descendente e o topo da torre. A Figura 6.5 ilustra os resultados da aplicação desta 

nova metodologia nas primeiras descargas de retorno dos Eventos 16, 17 e 18. Para o caso da 

terceira descarga de retorno do Evento 18, o instante de detecção está contido no intervalo de 

exposição do quadro exibido na Figura 6.3b. A distância de indução correspondente foi de 81 

metros.  

Depreende-se dos novos resultados que SDs determinadas exclusivamente a partir de 

vídeos podem apresentar valores significativamente subestimados. As distâncias exibidas na 

Figura 6.5 apresentaram diferenças de até 36% em relação às indicadas na Figura 6.2.  

 
Figura 6.5 - Distância de indução do canal ascendente determinada a partir 

dos vídeos e das correntes dos eventos (a) 16, (b) 17 e (c) 18 

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 
 

6.2.3. Determinação da distância de indução do canal ascendente a partir do vídeo, 

da corrente medida e de um procedimento de propagação reversa 

O procedimento descrito na Seção 6.2.2 fornece resultados mais consistentes do que 

quando se considera apenas o vídeo da descarga. Entretanto, permanece ainda o erro associado 

ao intervalo de exposição do sensor da câmera. Cada quadro representa o conjunto de 

acontecimentos ao longo deste intervalo (cerca de 45 µs para os Eventos 16, 17 e 18), e não 

apenas em um instante específico.  

Assim, um modo de contornar esta limitação e propiciar uma abordagem aperfeiçoada 

é a aplicação de um procedimento que foi denominado propagação reversa. O primeiro passo 

consiste na determinação da posição do canal descendente negativo no instante em que o canal 

ascendente foi visualizado pela primeira vez nas imagens. Na sequência, determina-se o 

intervalo decorrido entre a detecção visual do canal ascendente e o seu surgimento (critério de 

4A), com base na corrente medida. Da velocidade média de propagação do canal descendente, 
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calcula-se a distância percorrida por ele ao longo deste intervalo. Esta distância é 

“despropagada” ao longo do comprimento do canal negativo (considerando a sua geometria 

bidimensional) na imagem que contém o primeiro sinal visual do canal ascendente. 

Determinada a posição da extremidade do canal descendente negativo no instante de detecção 

do canal ascendente, calcula-se a sua distância para o topo da torre, que consiste na distância 

de indução.  

Note que, como discutido no Capítulo 4, a velocidade bidimensional do canal 

descendente praticamente não exibe variação nas últimas centenas de metros de propagação. 

Em especial, a Figura 4.7 indica que é razoável assumir um valor constante para este parâmetro 

no intervalo que compreende o surgimento do canal ascendente e o attachment.  

Tran e Rakov [2015] utilizaram um procedimento similar para realizar os seus cálculos 

de distância de indução. Entretanto, o instante de surgimento do canal ascendente positivo 

(utilizado na “despropagação” do canal descendente negativo) foi calculado por meio da sua 

velocidade média, considerada igual à velocidade do canal negativo. Note que os resultados 

obtidos em MCS indicam que, além da velocidade do canal ascendente apresentar dispersão 

significativa para eventos distintos, os valores associados são consideravelmente inferiores às 

velocidades dos canais descendentes, o que sugere a presença de erro significativos nos dados 

de Tran e Rakov [2015].  

Utilizar velocidades do canal ascendente superestimadas implica obtenção de intervalos 

menores decorridos desde a sua iniciação, o que resulta na “despropagação” do canal negativo 

por comprimentos inferiores. Assim, a distância de indução correspondente é subestimada. 

 O procedimento descrito foi aplicado nos Eventos 16, 17 e 18 e os resultados estão 

exibidos na sexta coluna (X) da Tabela 6.1, que apresenta as distâncias de indução do canal 

ascendente calculadas segundo todas as abordagens discutidas neste capítulo. A sétima coluna 

indica os valores obtidos a partir da aplicação do procedimento descrito na seção seguinte. 

Presume-se que o procedimento de propagação reversa proposto nesta tese seja o 

método capaz de fornecer os melhores resultados dentre as abordagens descritas neste capítulo, 

uma vez que ele considera o instante exato de iniciação do canal ascendente positivo e a 

velocidade média apenas do canal descendente. Como demonstrado, este parâmetro não 

apresentou dispersão significativa nos instantes finais de propagação.  

A dispersão maior da velocidade do canal ascendente, que não foi utilizada no 

procedimento de propagação reversa deste trabalho, está associada ao seu desenvolvimento 

contínuo e à forte dependência que a sua propagação apresenta em relação ao campo elétrico 

na região à sua frente. 



 

6. ATRATIVIDADE DE ESTRUTURAS ATERRADAS 

98 

 

A comparação entre os resultados obtidos a partir da aplicação da propagação reversa e 

do procedimento que considera somente corrente e vídeo revelou que as diferenças associadas 

não ultrapassaram 7%, o que indica boa concordância entre ambas abordagens.  

6.2.4. Determinação da distância de indução do canal ascendente a partir da 

corrente 

Considerando-se a escassez de dados simultâneos de corrente e de vídeos obtidos com 

câmeras ultrarrápidas, propõe-se um procedimento para calcular a distância de indução somente 

a partir da corrente medida. A abordagem consiste na utilização de uma velocidade composta 

média (𝑣𝐷𝐿+𝑈𝐿) e do intervalo decorrido entre o limiar de 4A e o início da descarga de retorno 

(∆𝑡4𝐴) para determinar a distância de indução. O procedimento foi aplicado para os Eventos 16, 

17 e 18, considerando as velocidades médias associadas à propagação dos canais ascendente e 

descendente das suas primeiras descargas de retorno. 

A velocidade composta média é dada pela soma das velocidades médias dos canais 

ascendente e descendente dos Eventos 16, 17 e 18 (𝑣𝐷𝐿+𝑈𝐿 = 𝑣𝐷𝐿 + 𝑣𝑈𝐿). A velocidade média 

calculada para o canal descendente (𝑣𝐷𝐿) foi de 0,237×106 m/s, enquanto a do canal ascendente 

(𝑣𝑈𝐿) foi de 0,107×106 m/s, resultando em 𝑣𝐷𝐿+𝑈𝐿 = 0,34 × 106 m/s. A dispersão das 

velocidades compostas individuais de cada um dos três eventos em relação a esta velocidade 

média composta não excedeu 15 %.  

A partir de  𝑣𝐷𝐿+𝑈𝐿 e de ∆𝑡4𝐴, determina-se a distância de indução do canal ascendente 

(SD) através da Equação 6.1. Note que a distância calculada refere-se à soma da distância 

percorrida em linha reta por cada um dos canais (ascendente e descendente) durante o intervalo 

de propagação do canal ascendente, o que tende a superestimar o valor de SD. Entretanto, este 

efeito é parcialmente compensado se for considerada a natureza tridimensional da velocidade 

real dos canais de descarga. 

𝑆𝐷 = 𝑣𝐷𝐿+𝑈𝐿 × ∆𝑡4𝐴          (6.1) 

Os resultados obtidos estão indicados na última coluna (Y) da Tabela 6.1.  Em relação 

à coluna X, observa-se que as SDs a partir da Equação 6.1 apresentaram erros máximos de cerca 

de 18% (Eventos 16 e 18). Como será discutido posteriormente, trata-se de um nível de erro 

razoável para este tipo de aproximação, uma vez que ele é da mesma ordem de grandeza de 

erros associados a outros tipos de estimativas. Nas referências [de Mesquita et al., 2012; Saito 

et al., 2014], os autores reportam erros da ordem de 29%  na estimativa da amplitude de 

correntes de descarga através de dados de LLS (os dados fornecidos por tais sistemas são 

subestimados).  
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Tabela 6.1 – Distâncias de indução (SD) calculadas a partir de quatro procedimentos distintos 

Evento 
IP  1 

(kA) 

∆𝒕𝟒𝑨 2 

(µs) 

Distância de indução determinada a partir de: 

Vídeo 
Corrente 

e Vídeo 
X ³ Y 4 

16 -18,5 530 127 148 152 180 

17 -20,2 490 107 145 154 167 

18 (1ª descarga) -33,6 540 156 211 225 184 

18 (3ª descarga) -26,5 200 67 81 82 68 
1: Amplitude da corrente medida 
2: Intervalo decorrido entre o limiar de 4A e o início da descarga de retorno 
3: SD calculada a partir da corrente, do vídeo e da velocidade média do canal descendente 
4: SD calculada a partir de Δt4A e da velocidade composta média de 0,34 × 106 m/s 

6.3. Discussão dos resultados obtidos 

A elaboração do procedimento que utiliza uma velocidade composta média motivou a 

sua aplicação em outros 14 registros de primeiras correntes de descarga obtidos em MCS, para 

os quais foi possível determinar o intervalo ∆𝑡4𝐴. O resultado está exibido na Figura 6.6 em 

função da amplitude da corrente medida, juntamente com os resultados reportados em [Wang 

et al., 2013, 2014, 2015; Tran e Rakov, 2015; Saba et al., 2017]. 

Os dados foram divididos em dois grupos distintos (Figuras 6.6a e 6.6b), em função da 

diferença observada entre a fase inicial das correntes de primeiras descargas e de subsequentes. 

A Tabela 6.2 sumariza os principais aspectos relacionados aos procedimentos adotados na 

obtenção dos dados da Figura 6.6. 

Em relação a tais aspectos, ressalta-se que, nos casos em que algum parâmetro não foi 

medido diretamente, as considerações utilizadas para estimá-los constituem fontes de erros 

significativos. Este é o caso de parâmetros estimados a partir do LLS, tais como a amplitude da 

corrente e a localização da terminação para o solo, e das considerações relativas às velocidades 

dos canais ascendentes. 

Neste contexto, o ponto de incidência das descargas reportadas por Tran e Rakov  [2015] 

foi estimado com base nas informações providas pelo LLS. De forma similar, exceto pelos 

resultados apresentados neste trabalho e aqueles referentes a descargas artificiais [Wang et al., 

2013], todas as correntes foram estimadas com base em tais sistemas. 

Assim como no presente trabalho, Saba et al. [2017] também encontraram velocidades 

do canal ascendente consideravelmente inferiores às do canal descendente, o que reforça a ideia 

de que considerar o mesmo valor para tais parâmetros resulta em distâncias de indução 

subestimadas. Vale comentar ainda que o procedimento proposto na Seção 6.2.4, que considera 

uma velocidade composta representativa, também resulta em erros significativos. A despeito 
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dessas ressalvas, os dados sumarizados na Figura 6.6 constituem o melhor conjunto de dados 

experimentais disponíveis na literatura para avaliar a distância de indução de canal ascendentes. 

 
Figura 6.6 – Distâncias de indução estimadas para (a) primeiras descargas e (b) descargas subsequentes 

Adaptado de [Visacro e Guimaraes, 2017] 

 

Tabela 6.2 – Principais aspectos das metodologias para cálculo de SD consideradas na Figura 6.6 

Referências Eventos Corrente 
Terminação 

para o solo 

Procedimento para 

determinar SD 

Velocidade dos 

canais (m/µs) 

Este trabalho  

[Visacro e Guimaraes, 2017] 

17 primeiras descargas de 

eventos naturais 

Medida 

(18 a 153 kA) 

Torre de MCS 

(60 m) 

Propagação reversa utilizando 

uma velocidade composta 
representativa 

vDL+UL = 0,34 

Este trabalho  

[Visacro e Guimaraes, 2017] 

3 correntes de primeira 
descarga e 1 de descarga 

subsequente precedida por 

stepped leader 

Medida 

(18 a 34 kA) 

Torre de MCS 

(60 m) 

Propagação reversa e  

vídeo + corrente 

Velocidades 

calculadas 
individualmente 

Visacro et al. [2016] 

3 correntes de primeira 

descarga e 1 de descarga 

subsequente precedida por 
stepped leader 

Medida 

(18 a 34 kA) 

Torre de MCS 

(60 m) 
Apenas vídeo - 

Tran e Rakov [2014] 
Primeiras descargas e 

subsequentes com nova 

terminação para o solo 

Estimada pelo 

LLS (22 a 99 kA) 
Desconhecidas 

Propagação reversa utilizando 

a mesma velocidade para os 

canais descendente e 
ascendente 

Velocidade do 

canal negativo 

Wang et al. [2015] 

4 descargas naturais (2 

correntes de primeira 

descarga) 

Estimada pelo 
LLS (8,2 a 76 kA) 

Desconhecidas * 2 altura de iniciação - 

Saba et al. [2017] 

3 descargas subsequentes 

precedidas por stepped 

leaders 

Estimada pelo 

LLS (14 a 21 kA) 

Prédio de 50 m 

de altura 
Apenas vídeo - 

Wang et al. [2013] 

Descarga artificial: 14 

descargas de retorno, sendo 

9 dart e 5 dart-stepped 
leaders 

Medida 

(7,5 a 27,4 kA) 

Haste da base de 

lançamento 
2 altura de iniciação - 

Wang et al. [2014] 

Descarga artificial 

anômala: 7 descargas de 
retorno, sendo 1 stepped, 3 

dart e 3 dart-stepped 

leaders 

Estimada pela 
luminosidade/LLS           

(4,5 a 30,5 kA) 

Poste de 10 m 

de altura 
2 altura de iniciação - 

* Wang et al. [2015] indicou apenas a altura de iniciação. A altura de indução correspondente foi derivada utilizando a mesma abordagem de 
Wang et al. [2013, 2014].   

A Figura 6.6 denota duas características fundamentais relacionadas à atratividade de 

estruturas aterradas. A primeira delas diz respeito à tendência geral de aumento da distância de 
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indução quando correntes mais intensas são consideradas. A outra está relacionada à dispersão 

significativa dos dados quando são consideradas faixas de corrente próximas. Esta dispersão 

está associada ao caráter de desenvolvimento do canal descendente. Devido à profusão de 

ramificações, a propagação ocorre de forma aleatória, o que confere uma geometria específica 

a cada canal descendente negativo. Apesar do canal ascendente positivo ser iniciado em valores 

bem definidos de corrente e de campo elétrico acima da extremidade superior da torre, a 

distância entre a extremidade do canal negativo e a torre pode variar consideravelmente para 

eventos de intensidades similares, dependendo da geometria das ramificações do canal. A ideia 

de existir um valor exclusivo para cada pico de corrente, como usualmente considerado em 

modelos teóricos, é uma condição ideal, distante da realidade. 

Em relação aos dados da Figura 6.6a, destaca-se ampla faixa de correntes medidas em 

MCS, entre 18 e 153 kA. Quase todas as distâncias de indução estimadas são superiores à curva 

do IEC [IEC Standard, 2010]. As duas amostras de Wang et al. [2015], ambas localizadas 

abaixo de tal curva, provavelmente foram subestimadas em decorrência da consideração de 

velocidades iguais dos canais ascendente e descendente. Os resultados de Tran e Rakov [2015] 

exibiram a maior discrepância dentre os dados apresentados. Em partes, tal diferença pode ser 

atribuída ao fato das correntes terem sido estimadas com base em LLS, o que tende a subestimá-

las. Contudo, como nestes casos as velocidades de ambos canais foram consideradas iguais, a 

distância de indução calculada seria menor do que o valor real.  

Presume-se que o efeito da altura da torre de MCS e do seu posicionamento no topo de 

uma montanha tenda a aumentar a distância de indução em relação a uma condição de solo 

plano. Contudo, os valores mínimos encontrados para as 17 primeiras descargas medidas em 

MCS estão localizados nas proximidades da curva do IEC-2010. Note que grande parte dos 

resultados obtidos por outros autores estão provavelmente associados a incidências em 

estruturas elevadas, uma vez que os canais ascendentes necessariamente apresentaram 

comprimentos consideráveis, suficientes para sua detecção por câmeras posicionadas em pontos 

de observação muito distantes, como reportado nos respectivos trabalhos. 

Os resultados apresentados na Figura 6.6b estão mais próximos da curva do IEC-2010 

em comparação com os resultados referentes a primeiras descargas (note a escala diferente nos 

eixos de corrente e de SD). Considerando-se que os valores de corrente fornecidos por LLSs 

são subestimados, um aumento parcial das amplitudes aproximaria os dados de Tran e Rakov 

[2015] e de Saba et al. [2017] desta curva. Os valores referentes à descarga anômala detectada 

por Wang et al. [2014] são muito próximos à curva derivada de descargas artificiais 

apresentadas em [Wang et al., 2013].  
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Observa-se que as distâncias de indução de descargas subsequentes são muito menores 

que os valores referentes a primeiras descargas. De forma similar, como ilustrado na Figura 6.4, 

o perfil de corrente da fase inicial também é diferente. Presume-se que esta diferença esteja 

relacionada ao perfil de variação do campo elétrico acima da estrutura (na região em que o canal 

ascendente se desenvolve), em decorrência de processos de formação distintos dos canais destas 

descargas. 

A proximidade dos valores mínimos de distância de indução de primeiras descargas em 

relação à curva do IEC-2010 reforça o seu uso para proteção contra incidência direta. A 

utilização de raios de atração menores garante maior proteção, o que reduz as chances de falhas 

de blindagem.  

Por outro lado, em aplicações nas quais o foco consiste na determinação da expectativa 

do número de incidências na estrutura, sugere-se a utilização de valores médios de distância de 

indução, tais como aqueles fornecidos pela curva elaborada a partir dos dados de MCS e 

apresentada na Figura 6.6a (𝑆𝐷 = 34 × 𝐼𝑃
0,45

). 

Por fim, os pares de corrente medida e de distância de indução reportados neste trabalho 

são considerados dados experimentais relevantes, pois podem ser aplicados diretamente na 

calibração de modelos de attachment. Para isso, devem ser consideradas as condições sob as 

quais estes dados foram obtidos, tais como a altura da torre, relevo nas proximidades, etc. 
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7. CONCLUSÕES E PROPOSTA DE CONTINUIDADE 

A proposta desta tese consistia no desenvolvimento de contribuições originais relativas 

a processos fundamentais na formação e propagação dos canais das descargas negativas nuvem-

solo, a partir da obtenção de dados experimentais na Estação de Pesquisa do Morro do 

Cachimbo (MCS). Por depender da aquisição de dados experimentais de descargas, que sempre 

envolve significativo grau de incertezas, não era possível, na formulação da proposta, 

dimensionar a abrangência dos seus resultados de forma segura, mas foi definido o foco da tese 

em alguns processos de maior interesse científico, nos quais poderiam ser alcançadas 

contribuições significativas mesmo com a aquisição de um volume relativamente reduzido de 

dados de incidência de descargas. Tal foco concentrava-se nos temas surgimento do canal 

ascendente positivo, mecanismos de desenvolvimento dos canais descendente negativo e 

ascendente positivo e mecanismos de interação de canais descendentes com estruturas 

aterradas.  

Na busca de seus objetivos, a tese envolveu inicialmente realizações experimentais para 

melhoria dos sistemas de medição de MCS, que conferissem maior confiabilidade aos 

resultados providos por tais sistemas e permitissem a obtenção simultânea de registros de 

corrente, campo elétrico, luminosidade e vídeos ultrarrápidos dos eventos de incidência. Em 

particular, foi implantando um sistema de gravação de vídeos aperfeiçoado, constituído por uma 

câmera mais moderna e um mecanismo de acionamento mais estável. Além disso, foram 

instalados dois novos sistemas de medição de campo elétrico: um sistema remoto, instalado a 

700 m da torre, na mesma área onde são gravados os vídeos ultrarrápidos; e um sistema 

redundante de medição de campo elétrico próximo (50 m), que não utiliza cabos coaxiais entre 

os sensores e o computador (sistema de medição wireless). Todas as realizações experimentais 

planejadas nesta perspectiva foram efetivamente implementadas.  

Na realidade, a partir de 2014 houve redução da frequência de incidência de descargas 

nuvem-solo negativas em MCS em relação a anos anteriores. E dos eventos de incidência, 

apenas três descargas nuvem-solo foram registradas simultaneamente por todos sistemas de 

medição. A primeira consistiu numa descarga de única corrente de retorno registrada em maio 

de 2014 (Evento 16). Em fevereiro de 2015, duas outras descargas foram registradas em MCS, 

a primeira com duas (Evento 17) e a terceira com quatro correntes de retorno (Evento 18). Para 

desenvolver as análises e interpretações que levaram às contribuições propostas na tese, os 

dados de tais eventos foram utilizados, com o suporte de dados de corrente e campo elétrico de 

outros eventos obtidos desde 2009 na estação para os quais não houve registro visual. A 
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inexistência de vídeos desses eventos decorre, em parte, de condições desfavoráveis para 

filmagem, como forte neblina no momento de incidência, notadamente no caso de eventos mais 

recentes.   

Por outro lado, a despeito do número reduzido de eventos com registros simultâneos em 

todos os sistemas de medição, os resultados obtidos foram muito valiosos por consistirem nas 

primeiras medições completas deste tipo documentadas na literatura referente a descargas 

naturais, notadamente de primeiras descargas de retorno.  

No que concerne à propagação dos canais negativos descendentes, um resultado 

interessante consistiu na constatação de variação mínima da velocidade bidimensional de 

propagação destes canais, sobretudo no intervalo posterior ao surgimento do canal ascendente. 

Os três eventos apresentaram valores praticamente constantes desta velocidade, de 

aproximadamente 0,24 ×106 m/s, tanto para as três primeiras descargas quanto para a única 

descarga subsequente precedida por canal descendente que se propagava por passos. Atribuiu-

se a variação muito reduzida deste parâmetro à elevada diretividade da propagação do canal 

negativo observada na fase final de sua evolução, após o surgimento do canal ascendente. Por 

outro lado, documentou-se, pela primeira vez, um caso raro de propagação contínua do canal 

negativo descendente na formação de uma primeira descarga durante um intervalo 

relativamente longo (da ordem de 200 µs), que precedeu o início da descarga de retorno. Esta 

observação contrasta com todos os outros resultados de medições realizadas no Morro do 

Cachimbo, que sempre mostraram a propagação por passos. A alteração no modo de 

propagação decorreu da incidência de uma outra descarga de retorno nas proximidades da torre, 

algumas centenas de microssegundos antes. Os dados obtidos (corrente, campo elétrico, 

luminosidade e vídeo obtido com a câmera ultrarrápida) e a literatura pertinente ao tema foram 

utilizados para denotar as características de propagação contínua do canal negativo e para 

elaborar interpretações consistentes sobre o processo envolvido na ocorrência do evento.  

Foram desenvolvidas contribuições importantes sobre as características de surgimento 

e propagação de canais positivos ascendentes. 

A primeira contribuição refere-se à conclusão da propagação contínua dos canais 

positivos, que contesta as hipóteses de sua propagação por passos defendidas em trabalhos 

recentes, sobretudo de pesquisadores chineses. Embora não se possa afirmar que um canal 

positivo nunca evoluirá por passos, demonstrou-se a propagação contínua em todos os eventos 

de primeiras descargas negativas descendentes medidos recentemente em MCS, bem como 

evidenciou-se que as interpretações que levaram às mencionadas hipóteses eram todas passíveis 

de refutação. Desenvolveu-se, inclusive, um modelo de desenvolvimento de canais positivos 
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em descargas nuvem-solo negativas, apresentado de forma esquemática na Figura 5.6 da tese, 

capaz de explicar todas as observações registradas em MCS e nos trabalhos citados. Tal modelo 

justifica não apenas a propagação contínua do canal positivo, como também evidencia os efeitos 

utilizados pelos mencionados trabalhos para concluir equivocadamente pela propagação 

contínua. Ainda neste tópico, são apontados fortes indícios da propagação contínua em canais 

positivos de descargas negativas ascendentes e descargas positivas descendentes, em 

decorrência da interpretação de resultados de trabalhos existentes na literatura. 

Outra contribuição considerada original consiste na conclusão da existência de um 

limiar de corrente contínua ao longo da estrutura aterrada associado ao surgimento do canal 

ascendente. Tal limiar tem valor aproximado de 4 A no caso da torre de MCS e é verificável 

em todas as 17 correntes de primeiras descargas medidas na estação nos últimos anos. Verifica-

se o crescimento exponencial da corrente contínua após ser excedido o limiar, indicando o início 

e desenvolvimento do canal ascendente positivo. O limiar de 4 A foi definido como o critério 

de surgimento do canal.  

Recorrendo-se aos dados de corrente e campo elétrico próximo de descargas incidentes 

na torre de MCS (na fase anterior ao início da corrente de retorno), mostrou-se, ainda, que para 

tal limiar de corrente existe um correspondente limiar de campo elétrico ao nível do solo, de 

aproximadamente 60 kV/m, relativo ao surgimento do canal ascendente. A identificação de tais 

limiares tem aplicações importantes na interpretação da dinâmica do processo de attachment e 

na proteção de estruturas contra descargas.   

Por outro lado, verificou-se dispersão muito significativa na velocidade de propagação 

do canal ascendente positivo dos eventos medidos em MCS, diferente das observações relativas 

ao canal negativo descendente. Foram registradas velocidades médias de canais ascendentes 

precedendo primeiras descargas de retorno variando entre 0,06 e 0,16×106 m/s. Esta variação 

significativa foi atribuída à maior susceptibilidade do desenvolvimento contínuo do canal à 

intensificação do campo elétrico na região à sua frente, em relação à condição dos canais 

negativos. Quanto mais próximo o canal negativo estiver do solo, mais intenso o campo elétrico 

na região inferior e maior a velocidade de propagação do canal ascendente. 

Ainda no tema canais positivos ascendentes, discutiu-se a usual ausência de 

ramificações. Atribuiu-se tal característica ao modo contínuo de propagação do canal positivo. 

Como a formação do canal não envolve a indução de canais flutuantes à sua frente (stem/space-

leader), não há mecanismos que justifiquem a profusão de ramificações a partir do canal 

principal, tal qual ocorre com os canais negativos. Entretanto, bifurcações podem ocorrer em 

estruturas aterradas ou em trechos de maior angulação do canal ascendente, sobretudo quando 
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o campo elétrico junto a tais trechos na lateral do canal se intensifica devido à aproximação de 

ramificações do canal negativo descendente.  

As contribuições finais do trabalho referem-se às avaliações relativas à distância de 

indução do canal ascendente (SD - striking distance).  Foram desenvolvidas avaliações segundo 

quatro procedimentos distintos para determinação desta distância para os três eventos dos quais 

se dispunham dados simultâneos, três dos procedimentos contendo aspectos de originalidade.  

Primeiramente, seguindo a abordagem mais tradicional, determinou-se a distância de 

indução exclusivamente a partir dos vídeos obtidos com câmera ultrarrápida. Neste caso, o 

quadro que contém a primeira detecção visual do canal ascendente é utilizado na determinação 

direta da SD. Num segundo procedimento, passou-se a adotar o critério de 4 A, para identificar 

o surgimento do canal ascendente. Identificou-se o quadro do vídeo que continha o instante de 

surgimento do canal por tal critério e nesse determinou-se a distância da extremidade do canal 

descendente ao topo da estrutura. A partir desta aplicação, verificou-se que a estimativa feita 

exclusivamente a partir de vídeos pode fornecer valores de SD significativamente 

subestimados. Foi proposto um aperfeiçoamento do procedimento de uso combinado do critério 

de limiar de corrente e vídeo, com utilização de uma propagação reversa. Segundo este 

procedimento, o intervalo de tempo decorrido entre o surgimento do canal ascendente (limiar 

de 4A) e a sua detecção visual (nos vídeos) foi utilizado para “despropagar” o canal 

descendente por meio da sua velocidade média de propagação no intervalo, a qual não exibe 

variações significativas nos instantes finais. Da posição calculada para extremidade do canal 

negativo, estimou-se a distância de indução até o topo da torre. Este procedimento é considerado 

o mais exato dentre os propostos, uma vez que ele considera o instante exato de iniciação do 

canal ascendente. Note que, apesar do procedimento anterior considerar a corrente, o instante 

de iniciação associado foi definido pela referência temporal da imagem e não pelo momento 

exato em que a corrente ultrapassa os 4 A. Ainda assim, a diferença dos resultados providos 

pelos dois últimos procedimentos não excedeu 7%. 

Por fim, foi proposta uma metodologia para estimativa aproximada da distância de 

indução exclusivamente a partir dos registros de correntes medidas, que possibilitaria 

desenvolver tais estimativas nos casos em que não houvesse filmagem dos eventos. Esta 

metodologia faz recurso a uma velocidade média considerada representativa da propagação dos 

dois canais, assumida como 0,34×106 m/s, como discutido no Capítulo 6. O produto desta 

velocidade pelo intervalo decorrido entre o surgimento do canal ascendente (determinado pelo 

limiar de 4 A) e o início da descarga de retorno fornece a distância de indução aproximada. 

Note que este procedimento considera a propagação de ambos canais em linha reta. 
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Naturalmente, este critério superestima a distância bidimensional calculada, o que é 

compensando, em partes, se for considerada a natureza tridimensional de propagação dos 

canais. A aplicação desta metodologia aos Eventos 16 a 18 mostrou erros inferiores a 19 %, em 

comparação com os resultados providos pelo terceiro procedimento, considerado de maior 

exatidão. 

Tal metodologia foi aplicada no trabalho para estimar a distância de indução do canal 

ascendente em 17 eventos, a partir da corrente de retorno da primeira descarga. Os resultados 

correspondentes a SD e respectivos picos de corrente de retorno medida foram plotados nas 

curvas da Figura 6.6, juntamente com estimativas de SD apresentadas na literatura, cujos picos 

de corrente associados foram determinados, em sua maior parte, indiretamente por sistemas de 

detecção. A despeito dos erros envolvidos nas diversas abordagens utilizadas no cálculo de SD 

para obtenção dos dados desta figura, esta é considerada relevante, por representar de forma 

sintética os melhores resultados de distância de indução de canal ascendentes publicados na 

literatura até o momento. 

Os resultados apresentados confirmam a conhecida tendência de crescimento da 

distância de indução com o aumento da amplitude da corrente de retorno, embora tenha sido 

observada dispersão significativa dos dados. Tal dispersão está associada ao caráter aleatório 

de propagação do canal descendente negativo e dificulta a obtenção de estimativas confiáveis 

por modelos teóricos de attachment. Tendo em vista esta constatação, não são justificáveis os 

crescentes investimentos nestes modelos para fins de aplicação em proteção.  

Vale comentar que erros resultantes do procedimento proposto para estimativa 

aproximada de SD usando exclusivamente o registro da corrente de descarga são considerados 

comparáveis àqueles das demais abordagens, quando se tem em conta não apenas os erros das 

abordagens propriamente ditas como aqueles envolvidos nas estimativas de pico de corrente. A 

análise dos dados da curva da Figura 6.6a (relativa a primeiras correntes de retorno) à luz dos 

erros das diferentes abordagens adotadas parecem reforçar a adequação do uso da curva 

apresentada na IEC-2010 [IEC Standard, 2010] para estimativa conservadora de SD em 

aplicações de proteção de estruturas contra a incidência direta de descargas, em termos de falha 

de blindagem. Entretanto, em aplicações nas quais o foco consiste na determinação da 

expectativa do número de incidências na estrutura, sugere-se a utilização de valores médios de 

distância de indução, tais como aqueles fornecidos pela curva elaborada a partir dos dados de 

MCS.   

Os pares de corrente medida e distância de indução são considerados dados 

experimentais relevantes, pois podem ser utilizados para calibração de modelos de attachment 
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existentes, quando se tem em conta as condições nas quais eles foram obtidos, tais como a altura 

da estrutura e as características do relevo local. 

 

Propostas de continuidade 

O trabalho desenvolvido nesta tese tem como sequência natural a continuidade do 

monitoramento de eventos de descargas pelos sistemas de medição instalados em MCS. Além 

disso, novas melhorias ao sistema já foram propostas. A obtenção de novos dados pode ensejar 

a consolidação das interpretações já desenvolvidas, bem como a proposição de novas 

interpretações. 

Dentre as possíveis melhorias, destaca-se a possibilidade de utilizar uma nova taxa de 

aquisição de vídeos superior à anterior (20,000 FPS). Neste ano, já foram registrados eventos 

de incidência próxima à estação de MCS com taxas de 40,000 FPS. A obtenção de dados 

similares aos Eventos 16, 17 e 18 com esta taxa de gravação de vídeos configura uma 

oportunidade única para observar detalhadamente o comportamento dos canais negativos e 

positivos antes do attachment e a própria dinâmica da descarga de retorno. 

Nos próximos meses, será instalado um sistema de medição de campo elétrico próximo 

que operará com taxas similares aos sistemas de aquisição de dados de corrente, da ordem de 

30 MS/s. Com isto, pretende-se registrar detalhadamente todas as variações rápidas de campo 

elétrico associadas aos processos que ocorrem imediatamente antes do attachment, tais como 

aqueles descritos em [Hill et al., 2016]. 

Com a obtenção de novos dados, pretende-se estender as análises de distâncias de 

indução do canal ascendente realizadas no Capítulo 5. Além disso, propõe-se a utilização do 

modelo eletrostático do canal de descarga bipolar aplicado em uma configuração simplificada 

de nuvem de tempestade [Mazur e Ruhnke, 1998; Louro, 2017] para avaliar as condições de 

iniciação do canal ascendente, à luz dos resultados obtidos em MCS.  
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