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Resumo

Descargas Atmosféricas são descargas elétricas de alta intensidade
que ocorrem na atmosfera. A maior parte delas ocorre dentro das nuvens e é
vista por nós apenas como clarões. Porém, uma parte delas sai das nuvens
e dirige-se para o solo, atingindo-o. A estas descargas damos o nome de
raios. São os raios que preocupam tanto os homens, devido ao seu poder de
causar muitas vezes prejuízos e mortes. Raio é uma descarga elétrica
luminosa visível que se produz entre uma nuvem e a superfície terrestre.
Atualmente sabe-se que os raios são fenômenos elétricos produzidos por
diferenças de potenciais na atmosfera, com energia suficiente para superar a
resistência do ar. Na atmosfera da Terra e de outros planetas, como Júpiter,
os raios restabelecem o equilíbrio elétrico entre as nuvens e o solo,
transmitindo de modo explosivo as cargas elétricas acumuladas num
determinado ponto. Nesta dissertação procuramos abordar a fenomenologia
dos raios, os sistemas de proteção contra raios externos e internos das
edificações, assim como as novas tendências mundiais de proteção. Como
trabalho de campo, foram vistoriadas edificações residenciais, comerciais e
industriais para avaliarmos o estado atual destas proteções e sugerirmos
medidas para melhorar estes sistemas.
Palavras-chave: Raios, segurança, diagnóstico.
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Abstract

Atmospheric Discharges are electric discharges of high intensity that
occur in the atmosphere. Most of them occur inside of clouds and are seen
by us only as flashes. However, some of them which leaves the clouds and
reach the ground; We call these discharges rays. These are the rays that
worry men, due to their power to cause damages and often deaths. Ray is a
visible luminous electric discharge produced between a cloud and the
terrestrial surface. Currently it is known that the rays are electric phenomena
produced by differences of potentials in the atmosphere, with energy enough
to surpass the resistance of air. In the atmosphere of the earth and other
planets, such as Jupiter, the rays reestablish the electric balance between
clouds and the ground, transmitting in explosive way the accumulated electric
loads to one determined point. In this essay we treat about the lightning
phenomena, the internal and external safety systems against lightning in
buildings, and also the new world trends of protection. As field work,
inspections in houses, commercial buildings and industries were realized
where we could evaluate the current state of these protections and suggest
measures to improve those systems.
Key words: lightning, security, diagnosis.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1

DELIMITAÇÃO DO TEMA
Nas mitologias gregas e indo-européias, o raio era um atributo

divino, com o qual deuses poderosos, como o grego Zeus, manifestavam
sua ira e fulminavam heróis e humanos que se opunham a seus desígnios.
Hoje a ciência estuda os raios para proteger de seus efeitos as aeronaves,
construções e meio ambiente.
Raio é uma descarga elétrica luminosa visível que se produz entre
uma nuvem e a superfície terrestre. Atualmente sabe-se que os raios são
fenômenos elétricos produzidos por diferenças de potencial na atmosfera,
com energia suficiente para superar a resistência do ar. Na atmosfera da
Terra e de outros planetas, como Júpiter, os raios restabelecem o equilíbrio
elétrico entre as nuvens e o solo, transmitindo de modo explosivo as cargas
elétricas acumuladas num determinado ponto. Nas tempestades, a agitação
das nuvens faz com que suas cargas negativas se acumulem em sua base.
Ao mesmo tempo, as cargas positivas são induzidas na superfície da terra,
sob a nuvem. Quando a atração entre tais cargas se torna excessiva, uma
súbita descarga é desferida entre a terra e as nuvens. Devido a este
fenômeno, aparecem dentro das nuvens cargas elétricas positivas e
negativas.
O raio é acompanhado de relâmpagos e trovão. O relâmpago é um
fenômeno luminoso: é o clarão da faísca. O trovão é o estrondo que se ouve
após alguns segundos, produzido pela expansão e contração súbita do ar,
atravessado pelo raio.
A ação do raio é violenta. A descarga principal atinge o ponto de
encontro ou o solo em cerca de vinte milésimos de segundo, e a descarga
de retorno dura cerca de setenta milionésimos de segundo. A ocorrência
típica de um raio envolve uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo
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de centenas de milhões de volts, com correntes máximas da ordem de
2.105 A. As temperaturas na trajetória do raio chegam a 3.104 ºC.
Desde a Antigüidade os efeitos devastadores dos raios sobre a terra
deram-lhes um aspecto mágico e ameaçador, que transparece em lendas e
mitos de sociedades primitivas. Foram provavelmente os incêndios
provocados por raios que deram ao homem o conhecimento e a posse do
fogo.
A descarga atmosférica, popularmente conhecida como raio, faísca
ou corisco, é um fenômeno natural que ocorre em todas as regiões da Terra.
Na região tropical do planeta, onde está localizado o Brasil, os raios ocorrem
geralmente junto com as chuvas.
O raio é um tipo de eletricidade natural e quando ocorre uma
descarga atmosférica temos um fenômeno de rara beleza, apesar dos
perigos e acidentes que o mesmo pode provocar.
Como já mencionado, os raios ocorrem porque as nuvens se
carregam eletricamente. É como se tivéssemos uma grande bateria com um
pólo ligado na nuvem e outro pólo ligado na terra. A "voltagem" desta bateria
fica aplicada entre a nuvem e a terra. Se ligarmos um fio entre a nuvem e a
terra daremos um curto-circuito na bateria e passará uma grande corrente
elétrica pelo fio. O raio é este fio que liga a nuvem a terra.
Em condições normais, o ar é um bom isolante de eletricidade.
Quando temos uma nuvem carregada, o ar entre a nuvem e a terra começa
a conduzir eletricidade porque a "voltagem" existente entre a nuvem e a terra
é muito alta, são vários milhões de volts.

1.2

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA
Devido a atuação na área, verificamos que os pára-raios na maioria

dos casos estão instalados de forma inadequada. Quando isto não
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acontecia, havia falta de manutenção, o que equivale ao mesmo de não ter
instalações de proteção contra descargas atmosféricas.
Vimos então, a oportunidade de fazer esta dissertação, aumentar
nossos conhecimentos e melhorar nossa atuação profissional. É intrigante o
descaso com relação às estas instalações. Com isto procuramos obter
maiores informações na literatura, comparar normas existentes no Brasil e
no mundo. Foi uma ocasião de fazer a avaliação crítica das instalações já
existentes e propor, na nossa concepção, uma sistemática mais adequada
desde o projeto até a instalação do pára-raios, não encerrando aí o
compromisso do contratante.
A manutenção é tão importante quanto a instalação, fazendo com
que a eficácia do pára-raios não seja diminuída.
A falta de literaturas adequadas que abordassem com profundidade
este assunto também foi um dos motivos para reunir informações e mostrar
a importância dos raios em nosso meio, não só no sentido da proteção
quanto sua importância físico-químico no meio-ambiente, como será relatado
nesta dissertação.

1.3

OBJETIVO
O raio é um fenômeno que sempre colocou o homem num dilema de

superstições. A busca de solução sobre os fenômenos que envolvem as
descargas elétricas pode ser a resposta a inúmeras perguntas que envolvem
desligamentos de torres de transmissão, incêndios e destruições que nos
Estados Unidos, conforme dados do Departamento de Estado, chegam a dar
prejuízos de milhões de dólares.
Muitas vidas humanas poderiam ser salvas se a eficiência dos
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas fosse completa.
O motivo que nos levou à escolha deste tema foi a fascinação sobre
estes fenômenos. É preciso lembrar que estas descargas atmosféricas não
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trazem apenas malefícios, mas alguns benefícios também. Neste estudo
esperamos estar colaborando para o desenvolvimento de pessoas que se
interessem por este fascinante tema.
O estudo destes fenômenos, das técnicas de segurança e a
inspeção dos sistemas de proteção irá contribuir para melhorar meu
conhecimento e desempenho profissional.
Também espero despertar nos profissionais da área e outras
pessoas interessadas que são muitos ainda os aspectos a serem estudados
e pesquisados, tais como:
-

Estatísticas de acidentes no Brasil gerados por raios no meio
urbano e rural.

-

Influências dos raios na produção de óxidos de nitrogênio no
Brasil pelos raios nas diversas regiões.

-

Estatísticas de incêndios ocasionados por raios no Brasil, etc.
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CAPÍTULO 2 - A FEMENOLOGIA DAS DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

2.1

ESTUDOS DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

2.1.1

Teoria das Descargas Atmosféricas
Desde o século XVIII, a partir dos experimentos pioneiros de

Benjamin Franklin (1706-1790), sabe-se que os raios são descargas
elétricas que ocorrem devido ao acúmulo de cargas elétricas em regiões
localizadas da atmosfera, em geral dentro de nuvens de tempestade,
também conhecidas como cúmulos-nimbos.
Quando o campo elétrico produzido por estas cargas excede a
capacidade isolante ou rigidez dielétrica do ar, cujo valor é de cerca de 3.106
V/m, a descarga ocorre.
Franklin demonstrou a natureza elétrica do raio em seu famoso
experimento com uma pipa, realizado em 1752, que é ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Experimento realizado por Benjamin Franklin em 1752
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O experimento consistiu em empinar uma pipa presa a um fio
condutor em uma região próxima a uma nuvem de tempestade. A carga
induzida na pipa deslocava-se ao longo do fio, provocando uma pequena
descarga entre uma chave colocada na extremidade do fio e seu braço.
Várias pessoas morreram nos anos seguintes tentando reproduzir a sua
experiência.
Apesar de, em geral, as descargas atmosféricas estarem associadas
a nuvens de tempestade, eles também podem ocorrer em outros tipos de
nuvens, em tempestades de neve, tempestades de areia e durante erupções
vulcânicas.
Raios podem ainda ser gerados artificialmente em explosões
nucleares no fundo dos oceanos e na atmosfera, ou ainda por longos cabos
condutores levados próximo às nuvens por foguetes ou aviões. Esta última
técnica tem sido largamente utilizada nos últimos anos para estudar algumas
características dos raios, pois permite prever o instante e o local onde eles
irão cair. Os resultados desses estudos, no entanto, devem ser vistos com
cautela, pois as características de tais relâmpagos podem diferir daquelas
dos relâmpagos naturais.
As descargas atmosféricas duram em média um terço de segundo,
embora valores variando de um décimo de segundo a dois segundos tenham
sido registrados. Dentro deste intervalo de tempo, a corrente elétrica sofre
grandes variações, atingindo picos típicos de 3.104A durante períodos
inferiores a um décimo de milésimo de segundo. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Como resultado, uma carga elétrica média de 20C é transferida ao
longo do canal. Em menos de 1% dos casos a corrente excede 2.105A. A
corrente flui em um canal com um diâmetro de uns poucos centímetros e um
comprimento médio de 3 Km, onde a temperatura atinge valores de cerca de
3.104 ºC, equivalente a cinco vezes a temperatura na superfície do Sol, e a
pressão, valores de 10atm, ou seja, dez vezes a pressão atmosférica ao
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nível do mar. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo:
Editora Brasília, 2001]
Devido aos altos valores de temperatura e pressão dentro do canal,
o ar ao seu redor expande-se em alta velocidade comprimindo o ar vizinho.
Estas compressões propagam-se em todas as direções produzindo uma
onda sonora conhecida popularmente como trovão. Esta onda apresenta
uma máxima energia em freqüências em torno de 102 Hz. [Junior, O. P.
Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
A maior parte da energia elétrica da descarga atmosférica (cerca de
75%) é, por este processo, convertida em energia térmica e acústica. A
intensidade do trovão depende da variação da corrente elétrica ao longo do
canal. Em geral o som é mais intenso próximo ao solo, onde a corrente
elétrica tem sua maior variação com o tempo. A duração do trovão, por sua
vez, indica o comprimento do canal do relâmpago. Embora raros, em alguns
casos relâmpagos não são acompanhados por trovões. Acredita-se que
nestes casos a corrente elétrica do relâmpago seja pouco intensa e faz com
que, lentamente, a onda sonora não chegue a ser formada.
Normalmente pode-se escutar o trovão de 5 a 10 Km de distância do
local onde ocorreu o relâmpago. Devido a diversas razões, entre elas os
ventos, a temperatura do ar e o relevo do solo, dificilmente se escuta o
trovão a distâncias maiores que 20 km. Em geral, o trovão produzido por
relâmpagos que se dirigem para o solo atinge menores distâncias. Em
particular, a diminuição da temperatura do ar com a altura tende a fazer com
que o trovão siga uma trajetória curva voltada para cima, o que impede de
ser escutado a grandes distâncias. A curvatura tende a acentuar-se na
direção contraria à do vento. A distâncias menores que 10 Km, pode-se
utilizar o trovão para obter a distância aproximada do raio ao observador.
[Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
Para tal, mede-se o intervalo de tempo entre o instante em que o
observador vê o relâmpago e o instante em que ele escuta o trovão.
Considerando que a velocidade do som é de aproximadamente 330 m/s,
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enquanto a velocidade da luz é igual a 3.108 m/s, dividindo esse intervalo de
tempo, expresso em segundos, por 3 obtêm-se a distância aproximada do
relâmpago ao observador, expressa em Km. [Junior, O. P. Relâmpagos, São
Paulo: Editora Brasília, 1995]
Quando o intervalo de tempo é inferior a alguns poucos segundos,
isto é, o raio encontra-se a distância menor que 1 Km, o erro no cálculo da
distância tende a ser grande. Nos casos em que a distância do relâmpago
ao observador é inferior a algumas centenas de metros, o ruído típico do
trovão costuma ser precedido por um estampido semelhante ao barulho de
bater palmas.
Cerca de 1% da energia elétrica da descarga atmosférica é
convertida em energia eletromagnética ou radiação numa larga faixa de
freqüências que vai de algumas dezenas de hertz até o visível, com uma
intensidade máxima em torno de 5 Khz. Apesar do pequeno percentual, essa
radiação é suficiente para produzir diversos fenômenos. Na faixa de algumas
centenas de Khz até algumas centenas de Mhz, por exemplo, estas ondas
costumam produzir indesejáveis interferências em aparelhos de rádio e
televisão. A radiação na faixa do visível, emitida de uma região com um
diâmetro de até 1 m ao redor do canal, seria por sua vez, suficiente para
iluminar uma cidade de 200 mil habitantes por cerca de um minuto. [Junior,
O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília,
2001]
Existem diversos tipos de raios, que são classificados em função do
local onde se originam e do local onde terminam. Eles podem ocorrer da
nuvem para o solo (parte a da Figura 2), do solo para a nuvem (parte b da
Figura 2), dentro da nuvem (parte c da Figura 2), da nuvem para um ponto
qualquer na atmosfera (parte d da Figura 2) - denominados então descargas
no ar - entre nuvens (parte e da Figura 2) ou ainda da nuvem para cima
(parte f da Figura 2). Esta classificação pode ser observada na Figura 2.
De todos os tipos, as descargas atmosféricas dentro das nuvens são
os mais freqüentes, em parte devido ao fato de a capacidade isolante do ar
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diminuir com a altura. Eles representam cerca de 80% do número total de
relâmpagos. Este percentual varia com a latitude geográfica da região,
sendo em torno de 90% em regiões de baixas latitudes, próximas ao
equador geográfico, e em torno de 50% em regiões de altas latitudes,
próximas aos pólos geográficos. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades
no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]

Figura 2 - Diferentes tipos de descargas atmosféricas.
[a] – nuvem para solo; [b] – solo para nuvem; [c] – dentro da nuvem
[d] – nuvem para qualquer ponto da atmosfera; [e] – entre nuvens;
[f] – nuvem para cima
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Acredita-se que esta variação se deva ao fato de em baixas latitudes
as cargas contidas dentro das nuvens estarem em regiões mais altas. O
percentual de descargas atmosféricas dentro das nuvens também depende
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da umidade local. Quanto menor a umidade, maior a altura da base das
nuvens de tempestade e em conseqüências maior é o percentual de
descargas atmosféricas dentro das nuvens. Isto explica por que em regiões
áridas a maioria dos relâmpagos ocorre dentro das nuvens. Contudo, devido
à pouca transparência das nuvens, a maioria dos relâmpagos que ocorrem
dentro delas não é vista pelo olho humano. Em raros casos, no entanto,
estes relâmpagos saem da nuvem para em seguida entrar novamente,
permitindo assim que, possamos vê-los.
Entre outros tipos de descargas atmosféricas, os mais freqüentes
são os relâmpagos da nuvem para o solo, sendo os demais tipos
comparativamente mais raros. Relâmpagos da nuvem para o solo costumam
apresentar ramificações, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Ramificações típicas de descargas atmosféricas
a) da nuvem para o solo;
b) da nuvem para o ar (ou entre nuvens);
c) do solo para a nuvem
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]
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As descargas atmosféricas da nuvem para um ponto qualquer do ar
ou entre nuvens costumam ser bastante ramificados e têm a característica
de percorrer grandes distâncias na atmosfera, em alguns casos atingindo
dezenas ou mesmo centenas de quilômetros, principalmente durante
grandes tempestades.
Já os raios do solo para a nuvem ocorrem em geral a partir de altas
torres ou prédios, e possuem ramificações na direção oposta à dos
relâmpagos da nuvem para o solo.
As descargas atmosféricas da nuvem para cima, por sua vez, só
foram identificados sem ambigüidade nos últimos anos, em observações à
bordo de aviões e dos ônibus espaciais. Embora eles sejam pouco
freqüentes, medidas recentes têm mostrado que não são tão raros como se
supunha até alguns anos atrás. [Kindermann, K. Descargas atmosféricas,
Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Acredita-se que em alguns casos estes relâmpagos possam atingir a
camada inferior da ionosfera, região altamente condutora situada à cerca de
80 quilômetros de altura. Pesquisas recentes, utilizando câmaras de vídeo
em aviões, têm também mostrado que estes relâmpagos podem excitar as
moléculas de ar a ponto de produzir luzes de diferentes cores sobre o topo
das nuvens. Dois tipos de feixes coloridos saindo do topo das nuvens de
tempestades têm sido medidos: os vermelhos, denominados duendes, e os
azuis, denominados jatos azuis. Os duendes, embora mais comuns e
capazes de atingir alturas maiores, são aparentemente menos intensos e
perduram por um período de tempo menor (menos que um vigésimo de
segundo) que os jatos azuis. Estes últimos costumam perdurar por
aproximadamente um décimo de segundo e vão do topo das nuvens de
tempestade até cerca de 30 Km. [Kindermann, K. Descargas atmosféricas,
Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Independentemente do tipo do raio, sua forma é quase sempre a
mesma, assemelhando-se a uma linha tortuosa formada por grande número
de pequenos (50 metros de comprimento) segmentos retos. Em média, dois
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segmentos adjacentes formam um ângulo entre 10º e 20º. Em raros casos,
todavia, os relâmpagos podem apresentar estranhas formas, tais como uma
linha com sucessivas interrupções, uma faixa ou, ainda, uma bola.
[Kindermann, K. Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Raios com sucessivas interrupções - semelhantes a linhas
tracejadas - ou na forma de uma faixa, são conhecidos em inglês como bead
lightning e ribbon lightning, respectivamente, têm sido fotografados diversas
vezes indo da nuvem para o solo. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo:
Editora Brasília, 1995]
Duas principais teorias procuram explicar os relâmpagos com
sucessivas interrupções. A primeira considera que diferentes partes do canal
mantenham-se iluminadas durante diferentes intervalos de tempo, devido à
não-homogeneidade do ar na atmosfera. A segunda teoria atribui a
existência destes relâmpagos a efeitos visuais produzidos por gotas de
chuva situadas na direção de observação. Dependendo da posição do
observador em relação ao canal na atmosfera, algumas partes do canal não
são observadas. [Filho, S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity analisys for the
effect of lightning current intensity on the behavior of Earthing Systems,
22nd, Budapest: ICLP, 1994]
Raios na forma de uma faixa são explicados pelo alargamento do
canal sob a ação dos ventos. Efeito semelhante pode ser obtido movendo-se
lentamente a máquina fotográfica ao tirar fotografia de um raio.
Diferentemente das demais, as descargas atmosféricas em forma de
bola ainda não foram fotografadas, sendo que o conhecimento a respeito
deles é proveniente de relatos de um grande número de observadores. Em
geral, ocorrem nas proximidades de nuvens de tempestade e seguem
caminhos erráticos nem sempre em direção ao solo. Possuem a forma
esférica, com um diâmetro em torno de 10 cm e cores variadas - sendo as
mais comuns o vermelho, o laranja e o amarelo - e duram alguns segundos.
Diversas teorias já foram propostas para explicá-los, embora nenhuma tenha
alcançado completo sucesso. Recentemente, pesquisas realizadas em
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laboratórios no Japão parecem ter reproduzido o fenômeno. [Junior, O. P.
Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
Cerca de cem raios da nuvem para o solo ocorrem no mundo a cada
segundo, o que equivale a 9 milhões por dia ou cerca de 3 bilhões por ano.
Apesar do fato de que a maior parte da superfície do planeta esteja
coberta por água, menos de 10% do total de raios acontecem nos oceanos,
devido à maior dificuldade que estes têm de responder às variações de
temperaturas ao longo do dia.

2.2

PRINCÍPIO DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

2.2.1

Origem das Descargas Atmosféricas
A maior parte dos relâmpagos ocorre em associação com nuvens de

tempestade ou nuvens cúmulos-nimbos, embora outros tipos de nuvens, tais
como estratos-cúmulos ou nimbo-estratos, também possam produzir
relâmpagos, ainda que raramente. As nuvens se originam da condensação
do vapor d' água existente na atmosfera, a partir do que se formam gotículas
de água ou partículas de gelo. As nuvens de tempestade, distinguem-se das
outras formas de nuvens pelo seu tamanho, pela sua grande extensão
vertical e por apresentarem fortes correntes verticais de ar.
Nuvens de tempestade podem ser classificadas em dois tipos:
isoladas, também conhecidas como locais ou convectivas, e em grupos,
formando tempestades organizadas. Estas últimas costumam ser mais
intensas, causando, além de chuvas, ventos fortes e chuva de granizo. Em
qualquer instante, cerca de duas mil nuvens de tempestade estão ocorrendo
ao redor do mundo. Cerca de 50 mil nuvens de tempestade formam-se todo
dia.
Na maior parte do Brasil, nuvens de tempestade ocorrem em mais
de cinqüenta dias por ano, sendo que na Amazônia elas ocorrem em
aproximadamente 150 dias por ano. Enquanto nas regiões Sul e Sudeste
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tendem a predominar as nuvens de tempestade em grupo, na região
amazônica elas costumam ser isoladas.
O processo de formação das nuvens de tempestade na atmosfera
depende de muitos fatores entre eles a umidade do ar e o grau de
instabilidade da atmosfera, o qual está relacionado à variação de
temperatura com a altura. Na atmosfera, a temperatura a partir do solo
diminui com a altura até um determinado nível, denominado tropopausa, a
partir do qual passa a aumentar. A altura da tropopausa depende
principalmente da latitude geográfica. Próximo ao equador, a tropopausa
situa-se a cerca de 16 Km de altura, enquanto em altas latitudes ela está ao
redor de 10 Km. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São
Paulo: Editora Brasília, 2001]
Quanto mais rápido diminuir a temperatura com a altura, mais
instável será atmosfera. Do ponto de vista prático, costuma-se considerar a
atmosfera como instável quando a diminuição da temperatura com a altura
for igual ou maior do que 6 ºC/Km. [Filho, S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity
analisys for the effect of lightning current intensity on the behavior of Earthing
Systems, 22nd, Budapest: ICLP, 1994]
Os fatores acima por sua vez, dependem do aquecimento solar, das
características do relevo e da presença de sistemas meteorológicos, tais
como as conhecidas frentes frias.
Na atmosfera existe água na forma de vapor misturada ao ar. Uma
parcela de ar contendo vapor, isto é, ar úmido, ao ser aquecida próximo à
superfície da Terra expande-se, diminuindo sua densidade, e com isto tende
a subir. À medida que vai subindo, o vapor vai se condensando ao encontrar
menores temperaturas. A condensação do vapor d'água depende da
existência de pequenas partículas, tais como grãos de sal, poeira ou
partículas provenientes da atividade industrial, denominadas núcleos de
condensação. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
O perfil de temperatura, isto é, a forma com que a temperatura varia
com a altura, define a altura em que o processo de ascensão irá cessar. Em

15

alguns casos o processo estende-se até a tropopausa, onde então a
mudança no comportamento da temperatura com a altura impede que ele
prossiga. É o vapor condensado em gotículas de água, juntamente com os
diferentes tipos de partículas de gelo que se formam, que se torna visível
como sendo uma nuvem. Uma típica nuvem de tempestade contém algo em
torno de meio milhão de toneladas de água e gelo.
Uma nuvem de tempestade isolada típica dura de uma a duas horas.
Durante sua vida, ela passa por três diferentes estágios: desenvolvimento,
maduro e dissipativo, cada um deles durando cerca de 20 a 40 minutos. A
formação de uma nuvem de tempestade isolada inicia-se a partir da reunião
de pequenas nuvens cúmulos, tais como as mostradas na Figura 4.

Figura 4 - Nuvens cúmulos largamente espalhadas.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Nuvens cúmulos são nuvens brancas que se formam geralmente a
cerca de 1 Km de altura, com extensão tanto horizontal quanto vertical de
algumas poucas centenas de metros. Se as condições atmosféricas são
favoráveis, como descrito anteriormente, podem agrupar-se formando
nuvens maiores, passando a apresentar forma que se assemelha à de uma
couve-flor, que pode ser observada na Figura 5.
Estas, por sua vez, podem convergir para formar uma nuvem ainda
maior, denominada cúmulo-congestos (Figura 6).
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Figura 5 - Nuvem cúmulos em estágio avançado de crescimento.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Figura 6 - Nuvem cúmulo-congestos.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Neste ponto, embora a base da nuvem ainda se encontre a cerca de
1 Km, seu topo já atinge altura entre 3 e 5 Km e sua extensão horizontal
chega a alguns quilômetros. A nuvem, composta por centenas de nuvens
cúmulos, apresenta ainda a forma de uma couve-flor. Em alguns casos,
cessa seu desenvolvimento nesse ponto, não evoluindo para uma nuvem de
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tempestade e dissipando-se sem apresentar relâmpagos. Caso contrário,
continua

seu

movimento

ascendente

ultrapassando

o

nível

de

congelamento, altura em que a temperatura é igual a 0 ºC. [Kindermann, K.
Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Temos então uma nuvem de tempestade em seu estágio de
desenvolvimento. O diâmetro da nuvem neste estágio varia entre 3 e 8 Km,
e o topo situa-se entre 5 e 8 Km e apresenta irregularidade devido às
partículas

de

gelo.

O

movimento

do

ar

dentro

da

nuvem

é

predominantemente ascendente, arrastando gotículas de água e partículas
de gelo para cima. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília,
1995]
No estágio maduro, a nuvem de tempestade apresenta em sua parte
inferior tanto movimentos ascendentes como descendentes. Os movimentos
descendentes ocorrem devido à não sustentação das gotículas de água e
partículas de gelo que aumentaram de tamanho. Neste estágio, tais
movimentos podem atingir velocidades de até 100 Km/h. O diâmetro típico
da nuvem é de 10 Km, embora possa atingir em alguns casos dezenas de
quilômetros. A base da nuvem pode variar de 1 até cerca de 4 Km, e
costuma ser relativamente plana. O topo atinge alturas que variam de 8 a 20
Km, alcançando e mesmo ultrapassando em alguns casos a tropopausa.
[Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
A forma do topo também costuma apresentar um alargamento em
relação ao diâmetro da nuvem, devido à influência dos ventos.
As Figuras 7 e 8 mostram típicas nuvens cúmulos-nimbos, que são
nuvens de tempestades com diâmetro de 10 a 20 km que duram em média
de 30 a 90 minutos, no estágio maduro. Em alguns casos este alargamento
faz com que a nuvem se assemelhe a uma bigorna apontando na direção do
vento. É neste estágio que costumam ocorrer chuvas intensas e a maioria
dos relâmpagos. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São
Paulo: Editora Brasília, 2001]
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Figura 7 - Nuvem cúmulos-nimbos no estágio maduro.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Figura 8 - Nuvem cúmulos-nimbos no estágio maduro.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Os relâmpagos da nuvem para o solo são em geral precedidos por
relâmpagos dentro da nuvem e podem ocorrer tanto antes quanto depois da
chuva. Pesquisas têm mostrado que, quanto mais alto for o topo da nuvem,
maior será em geral a freqüência de relâmpagos.
No estágio dissipativo o movimento de ar é quase exclusivamente
descendente, provocando um esfriamento da nuvem em relação à sua
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vizinhança. A altura do topo e o diâmetro da nuvem de tempestade neste
estágio tendem a diminuir até que a nuvem seja completamente dissipada.
As alturas atingidas pelo topo das nuvens de tempestade em seus
diversos estágios dependem principalmente da latitude geográfica. Em
regiões de médias para altas latitudes (acima de cerca de 45º) o topo pode
alcançar altitudes de 20 Km ou mais. Em cerca de 50% dos casos o topo
das nuvens de tempestade ultrapassa 15 Km de altura. [Junior, O. P.; Pinto,
R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
A maior incidência de nuvens de tempestade com topos acima de
20 Km parece ocorrer no norte da Austrália, Indonésia e Nova Guiné. A base
das nuvens de tempestade tende a acompanhar a altura do topo, variando
entre 1 e 4 Km. [Filho, S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity analisys for the
effect of lightning current intensity on the behavior of Earthing Systems,
22nd, Budapest: ICLP, 1994]
A Figura 9 mostra a fotografia de uma nuvem cúmulos-nimbos tirada
de um balão estratosférico a 30 Km de altura, durante uma pesquisa de
medida do Projeto Relâmpago que foi realizado no INPE em janeiro de 1994.
Balão estratosférico é um balão especial de grande volume (milhares
de metros cúbicos) capaz de elevar um peso de algumas centenas de quilos
a alturas de 30 a 40 Km e lá permanecer durante várias horas resistindo à
forte radiação ultravioleta do Sol.
A nuvem mostrada na Figura 9 está no estágio maduro, possui um
diâmetro aproximado de 9 Km e uma altura de topo, estimada a partir de
imagens de satélite e dados de radar, de aproximadamente 12 Km. Pelo que
se sabe, esta é a primeira fotografia de uma nuvem cúmulos-nimbos tirada
de um balão estratosférico. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no
Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Nuvens de tempestade são mais comuns em regiões tropicais e
equatoriais durante o verão, embora também ocorram em regiões próximas
aos pólos e em outras estações do ano. Ocorrem mais sobre os continentes
do que sobre os oceanos, devido ao fato da temperatura do ar sobre os
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oceanos ser menos alterada pelo aquecimento solar. Também são mais
comuns sobre as montanhas, onde o ar é mais quente do que em sua
vizinhança para uma mesma altura. Embora as nuvens de tempestade
possam ocorrer a qualquer hora do dia, o máximo de ocorrência tende a ser
entre 4 e 6 horas da tarde, devido ao aquecimento solar. Sobre as
montanhas o máximo tende a ocorrer mais cedo, por volta de 1 hora da
tarde. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]

Figura 9 - Nuvem cúmulos-nimbos com um diâmetro de cerca de 9 Km.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Em geral, nuvens de tempestade em grupos estão associadas com
sistemas meteorológicos de mesoescala, isto é, sistemas com dimensões de
centenas de quilômetros. Os dois tipos de sistemas de mesoescala mais
conhecidos são as linhas de instabilidade e os complexos convectivos.
As linhas de instabilidade tendem a ocorrer em associações com
sistemas frontais, entre eles as conhecidas frentes frias, devido ao choque
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de massas de ar com diferentes temperaturas e umidades. Como
conseqüência, as massas de ar frio tendem a deslocar para cima as massas
de ar quente, formando longas linhas de tempestade com extensões que
atingem, em alguns casos, centenas de quilômetros. [Junior, O. P.
Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
Nuvens de tempestade assim formadas duram em geral o mesmo
tempo que as nuvens de tempestade isoladas. Diferentemente das isoladas,
contudo, podem deslocar-se por dezenas de quilômetros ao longo de sua
vida. Devido ao deslocamento do sistema, à medida que as nuvens vão se
dissipando novas nuvens vão sendo formadas, de maneira que a
tempestade pode durar várias horas. Linhas de instabilidade são comuns
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil em associação com frentes frias
provenientes do pólo sul. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora
Brasília, 1995]
Complexos convectivos são agrupamentos de nuvens de tempestade
com forma aproximadamente circular, com diâmetros em torno de 300 a
400 Km, contendo de centenas a milhares de nuvens de tempestade.
[Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
Ocorrem principalmente à noite, durando de dez a doze horas.
Ocasionalmente podem regenerar-se durante sucessivos dias. Durante sua
vida, os complexos convectivos parecem passar por estágios semelhantes
àqueles de uma nuvem de tempestade. No Brasil, complexos convectivos
ocorrem, muito raramente, nas regiões Sul , Sudeste e Centro-Oeste, sendo
que na América do Sul são mais comuns no Paraguai, na Bolívia e no norte
da Argentina. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São
Paulo: Editora Brasília, 2001]

2.2.2

Estrutura Elétrica de uma Nuvem de Tempestade
Ainda não se sabe ao certo como as nuvens de tempestade tornam-

se carregadas. Em parte isto se deve ao fato de a estrutura elétrica de uma
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nuvem de tempestade ser bastante complexa, sendo o resultado de
processos macrofísicos, que atuam em escalas de quilômetros, e processos
microfísicos, que atuam em escalas de centímetros ou metros, ambos
ocorrendo simultaneamente dentro da nuvem. Acredita-se que tanto as
nuvens isoladas quanto aquelas em grupo possuam uma estrutura similar,
embora não haja informações detalhadas. Como resultado destes processos
macro e microfísicos, cargas intensas são produzidas no interior da nuvem,
com valores que podem variar de alguns poucos até 200 Coulombs. São
estas cargas que irão dar origem aos relâmpagos. [Junior, O. P.
Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília, 1995]
Em termos macrofísicos, os principais processos são o gravitacional
e o convectivo. O processo gravitacional assume que a ação da gravidade,
atuando sobre diferentes partículas de gelo com tamanhos que variam de
uma fração de milímetro até alguns poucos centímetros. Partículas maiores
tendem a permanecer na parte inferior da nuvem de tempestade, enquanto
as menores permanecem na parte superior.
O processo convectivo assume que as correntes de ar ascendentes
e descendentes dentro das nuvens transportando estas partículas sejam
importantes. São estas correntes que mantêm as partículas menores
suspensas na parte superior da nuvem. Atualmente acredita-se que ambos
os processos sejam importantes para o transporte de cargas dentro das
nuvens de tempestade.
Todavia, a criação de cargas dentro da nuvem a partir de partículas
de água e gelo tem sua origem em processos microfísicos. Entre eles, o
processo mais aceito é conhecido como teoria colisional.
Esta teoria tem como base a colisão de partículas de gelo de
diferentes tamanhos. Os detalhes da transferência de cargas durante as
colisões, contudo, não são bem conhecidos. Em particular, não existe um
consenso sobre a importância do campo elétrico e da temperatura ambiente
na colisão. [Cabrera, V. M. Experimental Results of Discharges in Sand
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under Impulse Voltages and a Phisical Interpretation, 20º, Interlaken: ICLP,
1990]
Se durante a colisão o campo elétrico atmosférico, conhecido como
campo elétrico de tempo bom, tem um papel preponderante na separação
de cargas por meio da polarização de partículas grandes (como o granizo), o
processo é dito indutivo. Sendo o campo elétrico atmosférico descendente, a
colisão de partículas menores, como cristais de gelo, na parte inferior do
granizo, este transfere cargas positivas deste para os cristais. Este processo
é mostrado na Figura 10.

Figura 10 - Processo indutivo de separação de cargas
dentro das nuvens de tempestade.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Considerado mais aceito por muito tempo, esse processo tem
sofrido sérias críticas nos últimos anos, pois experimentos de laboratório
indicam que a intensidade do campo elétrico atmosférico não é suficiente
para que ele ocorra.
Dos processos não indutivos, o mais aceito é o de natureza
termoelétrica e estabelece que a polaridade da carga transferida durante
uma colisão depende da temperatura local. Se a temperatura local for maior
que a temperatura de inversão de carga, estimada em torno de 15ºC, o
granizo transferirá uma carga negativa para o cristal de gelo. Caso contrário,
transferirá uma carga positiva.
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Muitos outros processos microfísicos foram sugeridos no passado,
assumindo que a separação de cargas dentro da nuvem possa ocorrer
durante a mudança de estado de água para gelo ou possa depender do
tamanho das gotículas de água em queda dentro da nuvem. Outros
processos, que assumem que as cargas dentro das nuvens são geradas
pela mera redistribuição das cargas contidas na atmosfera, sem a
necessidade de considerar um processo microfísico. No entanto, são menos
aceitos atualmente. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora Brasília,
1995]
A distribuição de cargas dentro de uma nuvem de tempestade
depende dos processos descritos anteriormente. De forma simplificada esta
distribuição pode ser descrita por uma estrutura tripolar conforme mostra a
Figura 11.

Figura 11 - Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Basicamente há dois centros principais de carga; um positivo
relativamente espalhado na parte superior da nuvem e estendendo-se até
próximo ao topo, e um negativo concentrado na forma de uma camada
horizontal na região cuja temperatura está em torno de -10ºC. Há ainda um
terceiro centro positivo menor próximo à base da nuvem. [Kindermann, K.
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Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Não existe, no entanto, consenso sobre a origem deste centro
positivo menor. Diferentemente dos centros maiores de carga, cuja origem,
deve-se a processos que ocorrem no interior da nuvem de tempestade, o
centro menor pode estar relacionado à captura pela nuvem de íons
carregados positivamente da atmosfera abaixo dela. [Cabrera, V. M.
Experimental Results of Discharges in Sand under Impulse Voltages and a
Phisical Interpretation, 20º, Interlaken: ICLP, 1990]
A carga elétrica típica dos centros principais está entre 20 C e 30 C
e a carga do centro menor em torno de 5 C. As alturas destes centros variam
com a latitude geográfica, sendo maiores em regiões de baixas latitudes.
[Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora
Brasília, 2001]
Além destes centros, em geral há finas camadas de cargas,
formadas a partir da captura pela nuvem de íons da atmosfera, nas bordas
superior e inferior da nuvem, denominadas camadas de blindagem. Estas
camadas atuam de modo a blindar parcialmente a região externa da nuvem
contra os campos internos.
Dentro de uma nuvem de tempestade o campo elétrico pode atingir
valores tão intensos no valor de 106 V/m. No solo, apesar de atenuado, este
campo é ainda em torno de 103 V/m, o que equivale a dez vezes o valor em
regiões sem nuvens. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil,
São Paulo: Editora Brasília, 2001]
A Figura 12 ilustra as linhas de campo elétrico na atmosfera devidas
aos centros principais de carga contidos numa nuvem de tempestade. Em
um dado ponto, o campo elétrico é tangente a estas linhas.
Experimentos recentes utilizando balões que penetram as nuvens de
tempestade medindo o campo elétrico gerado pelas cargas em seu interior
têm mostrado, contudo, que estruturas elétricas mais complexas que a
estrutura tripolar podem também existir. [Junior, O. P. Relâmpagos, São
Paulo: Editora Brasília, 1995]
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Estes estudos usam modelos matemáticos feitos através de
observações de satélites sem comprovação estatística.

Figura 12 - Modelo das linhas de campo elétrico na atmosfera.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Tem-se verificado que diversos centros de carga (até oito) podem
existir dentro da nuvem de tempestade. Também há evidências de que a
estrutura elétrica da nuvem possa se alterar ao longo de sua vida. Em
particular, tem-se verificado que durante a fase dissipativa parte da carga
negativa contida na nuvem pode ser carregada para fora dela pela chuva,
alterando a estrutura elétrica da nuvem. [Junior, O. P. Relâmpagos, São
Paulo: Editora Brasília, 1995]
Todavia, estas medidas devem ser consideradas preliminares,
devido à possibilidade de representar condições locais dentro da nuvem não
necessariamente aplicáveis à nuvem de tempestade como um todo.
Nuvens de tempestade isoladas podem produzir de um a algumas
centenas de relâmpagos ao longo de sua vida. Em geral, produzem de um a
quatro relâmpagos para o solo por minuto. A distância média entre os locais
de queda de dois relâmpagos de uma mesma nuvem é de 3 Km.
Relâmpagos produzidos por nuvens de tempestade isoladas tendem a
ocorrer predominantemente no final da tarde. Em regiões montanhosas,
todavia, o período de máxima ocorrência tende a ser no inicio da tarde.
Linhas de instabilidade ou complexos convectivos, por sua vez, podem
produzir centenas de relâmpagos por minuto. Neste caso não há um horário
preferencial de ocorrência, podendo o máximo de relâmpagos ocorrer ao
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longo do dia ou mesmo à noite. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no
Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]

2.3

PECULIARIDADES DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

2.3.1

Características das Descargas Atmosféricas
O estudo das múltiplas descargas que compõem um raio teve seu

início no final do século passado e tem sido feito com a utilização de
diversas

técnicas:

espectroscopia,

fotografia,

medidas

do

campo

eletromagnético gerado pelo relâmpago e medidas de corrente elétrica que
atinge o solo. A espectroscopia consiste em decompor a luz emitida pelo
relâmpago em diversas freqüências, procurando identificar diferentes
aspectos dos relâmpagos por meio da comparação das diferentes
freqüências de luz. De todas as técnicas citadas, a espectroscopia pode ser
considerada a mais antiga.
O uso da fotografia para estudar os raios teve seu início no começo
deste século. Estudos utilizando esta técnica, realizados na África do Sul, na
década de 30, e no edifício Empire State, em Nova York, nas décadas de 30
e 40, serviram como base para o conhecimento atual das características das
descargas que compõem os raios.
Medidas do campo eletromagnético gerado pelo relâmpago tiveram
início na década de 20. Com o passar dos anos esta técnica foi sendo
aprimorada, e atualmente é a mais utilizada. Os atuais sistemas de detecção
de relâmpagos que abrangem áreas de centenas de milhares de Km2 são
baseados na medida do campo eletromagnético gerado pelo relâmpago.
[Kindermann, K. Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Medidas da corrente elétrica do raio têm sido feitas desde o início do
século. O principal método, consiste em medir a corrente elétrica que incide
em uma torre metálica com algumas dezenas de metros, erguida
normalmente, no topo de montanhas de modo a atrair os raios. As primeiras
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medidas utilizando este método foram feitas na Suíça na década de 40.
[Loboda, M.; Scuka V. On the transient characteristics of eletrical discharges
and ionization process in soil; 23rd, Florença: ICLP, 1996]
Com base nesses estudos hoje se sabe que as características das
descargas que compõem os relâmpagos são similares em qualquer local,
existindo contudo diferenças devidas ao tipo de relevo, às condições
geográficas e meteorológicas, à estação do ano e, provavelmente, a outros
fatores não conhecidos.
Os raios da nuvem para o solo, os mais estudados devido ao seu
caráter destrutivo, podem ser divididos em três tipos: negativos, positivos e
bipolares, em função do sinal da carga transferida ao solo. Os raios
negativos transferem cargas negativas da região de cargas negativas dentro
da nuvem para o solo. [Cabrera, V. M. Experimental Results of Discharges in
Sand under Impulse Voltages and a Phisical Interpretation, 20º, Interlaken:
ICLP, 1990]
Os positivos transferem cargas positivas da região de cargas
positivas próximas ao topo da nuvem para o solo. Os bipolares, por sua vez,
transferem cargas de ambos os sinais para o solo e originam-se em regiões
de separação de cargas dentro da nuvem. [Junior, O. P. Relâmpagos, São
Paulo: Editora Brasília, 1995]
A Figura 13 mostra os três tipos de raios da nuvem para o solo.
Também podem ocorrer raios positivos de fraca intensidade a partir das
cargas positivas próximas à base da nuvem.
Os raios da nuvem para o solo são em sua maioria negativos. Em
média eles representam 90% do total. Os restantes 10% são raios positivos
(9%) ou bipolares (1%). [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora
Brasília, 1995]
A freqüência dos raios positivos, entretanto, parece ser bastante
variável, sendo em alguns casos até superior à dos negativos. Vários fatores
parecem influir sobre o percentual de raios positivos, entre eles a altitude
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das cargas positivas próximas ao topo da nuvem e a variação da velocidade
horizontal dos ventos com a altura.

Figura 13 - Tipos de raios da nuvem para o solo.
a) negativos;

b) positivos;

c) bipolares.

[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

O primeiro fator está relacionado à latitude geográfica bem como à
estação do ano, ao passo que o segundo fator depende das condições
meteorológicas.
Quanto menor for a latitude geográfica maior será a altura das
cargas positivas, o que tornará mais difícil que o raio atinja o solo. O mesmo
tende a ocorrer no verão, quando as nuvens normalmente são mais altas.
Quanto maior for a variação do vento com a altura, por sua vez maior será o
deslocamento das cargas positivas em relação às cargas negativas,
facilitando aos relâmpagos atingir o solo. [Loboda, M.; Scuka V. On the
transient characteristics of eletrical discharges and ionization process in soil;
23rd, Florença: ICLP, 1996]
Os dois fatores acima estão ilustrados na Figura 14, onde são
comparados dois casos extremos: o de uma nuvem alta sob a ação de vento
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constante em todas as alturas e o de uma nuvem baixa sob a ação de vento
mais intenso próximo à região do seu topo. Em cada caso é mostrada a
trajetória mais provável percorrida por uma descarga atmosférica partindo da
região de cargas positivas próxima ao topo da nuvem.

Figura 14 - Fatores que influenciam a ocorrência de raios
positivos da nuvem para o solo.
a) altitude; b) variação dos ventos horizontais com a altura.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

No primeiro caso, a descarga atmosférica tende a ocorrer dentro da
nuvem, enquanto no segundo ele tende a ir para o solo. Estes resultados
foram confirmados por medidas de raios no Japão, que indicaram a maior
ocorrência de raios positivos no inverno e em períodos com fortes variações
dos ventos com a altura.
Também a intensidade da carga positiva próxima à base da nuvem
pode influenciar a ocorrência de relâmpagos positivos. Quanto maior esta
carga, maior a possibilidade de ocorrência de raios positivos a partir dela.
No

entanto, considerando-se

a magnitude da carga

esses

relâmpagos tendem a ser mais fracos que aqueles provenientes dos centros
principais de carga. Raios positivos também podem ser predominantes no
topo de montanhas extremamente altas. Neste caso, a carga negativa pode
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estar em contato direto com o solo e influindo para ele, facilitando a
ocorrência de um relâmpago negativo.
Pesquisas recentes têm mostrado que freqüência de ocorrência de
raios

positivos

pode

variar

grandemente

em

diferentes

sistemas

meteorológicos de mesoescala, tais como sistemas frontais ou complexos
convectivos. Em tais sistemas, largas regiões de cargas positivas podem se
formar na altura do topo das nuvens, deslocadas centenas de quilômetros
em relação às cargas negativas, criando assim regiões distintas de
ocorrências de raios positivos e negativos.
2.3.2

Etapas de um raio
A Figura 15 ilustra as diversas etapas de um relâmpago negativo da

nuvem para o solo. O raio inicia-se com uma fraca descarga luminosa,
geralmente não visível, que se propaga da região de cargas negativas em
direção ao solo com uma velocidade em torno de 100 km/s, que pode ser
observada na Figura 15.

Figura 15 - Seqüência temporal de eventos durante um relâmpago negativo.
[a, b] - Cargas negativas em direção ao solo; [c] - descarga conectante;
[d, e, f] -Descarga de retorno;

[g] -Região onde se iniciou o líder escalonado;

[h, i, j] - Líder contínuo; [k, l] - Descarga de retorno.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]
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Esta descarga, denominada líder escalonado, é em geral precedida
por fracas descargas que ocorrem dentro da nuvem, responsáveis pela
quebra da rigidez dielétrica do ar. O líder escalonado segue um caminho
tortuoso e em etapas, cada uma delas percorrendo aproximadamente 50 m
e com duração de 5.104 s, ou seja, um (milionésimo de segundo), em busca
do caminho mais fácil para a formação do canal. Ao final de cada etapa, há
uma pausa de cerca de 5.10-5 s. [Filho, S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity
analisys for the effect of lightning current intensity on the behavior of Earthing
Systems, 22nd, Budapest: ICLP, 1994]
Geralmente a descarga ramifica-se ao longo de vários caminhos,
embora a maioria dos ramos não atinja o solo. A duração do líder
escalonado é de cerca de 2.10-2 s. Durante este tempo a corrente elétrica
média no canal é de algumas centenas de ampères, com pulsos de pelo
menos 1 KA entre as diferentes etapas. No total, o canal é carregado com
cerca de 5 C de carga. A radiação emitida durante o líder escalonado ocorre
principalmente na faixa de freqüência de dezenas de megahertz. [Cabrera,
V. M. Experimental Results of Discharges in Sand under Impulse Voltages
and a Phisical Interpretation, 20º, Interlaken: ICLP, 1990]
Quando o líder escalonado está a algumas dezenas de metros do
solo, o potencial no canal em relação ao solo é da ordem de 108 V/m,
fazendo com que o campo elétrico torne-se suficientemente intenso para que
uma descarga saia do solo em direção a ele, denominada descarga
conectante (Figura 15, parte c). Esta descarga inicia-se geralmente a partir
de objetos pontiagudos, como árvores, edifícios ou mesmo pessoas.
Em cerca de 30% dos casos, mais de uma descarga ocorre a partir
de diferentes pontos no solo. No instante em que a descarga conectante
encontra o líder escalonado, começa a fluir no canal uma intensa corrente
denominada descarga de retorno (Figura 15 partes d e f). É durante a
descarga de retorno que ocorre a máxima emissão de radiação na faixa de
freqüência do visível e em torno de 1 a 10 Khz. [Loboda, M.; Scuka V. On
the transient characteristics of eletrical discharges and ionization process in
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soil; 23rd, Florença: ICLP, 1996]
A potência média de um raio no visível equivale à de mil lâmpadas
de 100W acesas ao mesmo tempo. Na descarga de retorno, as cargas
negativas presentes no canal já ionizado pelo líder escalonado são
aceleradas rumo ao solo criando uma luminosidade que se move para cima
ao longo do canal com uma velocidade da ordem de um terço da velocidade
da luz, que é igual a 300 mil Km/s, preenchendo os ramos anteriormente
criados pelo líder escalonado. [Greev, L. Analisys of the possibility of soil
breakdown due to lightning in complex and spacious grounding systems,
1991]
A corrente no canal durante a descarga de retorno dura em média
10-4s. Nos primeiros microssegundos a corrente atinge um valor máximo
típico de 3.104A, sendo que valores de 2.105A já foram registrados (menos
de 0,1% dos casos). Depois ela decai lentamente. [Greev, L. Analisys of the
possibility of soil breakdown due to lightning in complex and spacious
grounding systems, 1991]
Pesquisas recentes mostram que a intensidade máxima da corrente
elétrica durante a descarga de retorno parece ser maior em regiões de
baixas latitudes geográficas. Se após a descarga de retorno o relâmpago
terminar, ele é dito relâmpago de uma simples descarga.
Todavia, em aproximadamente metade dos casos, mais uma
descarga de retorno ocorre, sendo que em 1% dos casos elas se repetem
seis vezes ou mais. Há registros de mais de vinte descargas de retorno em
um único relâmpago. Estes casos são denominados relâmpagos de
descargas múltiplas. Em média, relâmpagos de descarga múltiplas
apresentam três descargas de retorno. Há evidências de que este valor
possa ser maior em relâmpagos associados a tempestades organizadas.
Para que novas descargas de retorno aconteçam em um relâmpago
de descarga múltiplo, é necessária a ocorrência de descargas fracas dentro
da nuvem, que depositam mais cargas na região onde se iniciou o líder
escalonado (Figura 15, parte g). A seguir surge uma nova descarga rumo ao
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solo, denominada líder contínuo (Figura 15, partes h,i,j), que irá abrir o
caminho para a nova descarga de retorno. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Diferentemente do líder escalonado, o líder contínuo propaga-se em
geral ao longo do canal já ionizado pelo líder escalonado de uma forma
contínua e sem apresentar a ramificação típica do primeiro. Em cerca de
30% dos casos, todavia, ele pode desviar-se ao longo do trajeto seguindo
um novo caminho, devido ao decaimento do canal inicial. [Kindermann, K.
Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Neste caso a nova descarga de retorno irá ocorrer a partir de um
ponto diferente no solo.
Relâmpagos deste tipo são vistos pelo olho humano como atingindo
mais de um ponto no solo, e são conhecidos como relâmpagos bifurcados. O
líder contínuo é a principal fonte de radiação na faixa de freqüência de
microondas. [Filho, S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity analisys for the effect of
lightning current intensity on the behavior of Earthing Systems, 22nd,
Budapest: ICLP, 1994]
O intervalo de tempo típico entre a descarga de retorno e o líder
contínuo é de 5.10-2 s. A intensidade do líder contínuo é em geral menor que
a do líder escalonado, por já ter sido descarregada parte da carga da nuvem.
Sua velocidade de propagação no canal, entretanto, é em geral bem maior
que a do líder escalonado (cerca de dez vezes), devido à já existência do
canal. A descarga de retorno que se segue (Figura 15 partes k,l), embora
atinja um valor máximo de corrente em um tempo menor que o da descarga
de retorno inicial, é em geral mais fraca que a primeira, embora em alguns
casos possa ser mais intensa. No caso de haver mais líderes contínuos e
descargas de retorno, as mesmas considerações acima são válidas. [Filho,
S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity analisys for the effect of lightning current
intensity on the behavior of Earthing Systems, 22nd, Budapest: ICLP, 1994]
Em cerca de 30% dos raios negativos, as descargas de retorno são
seguidas por uma corrente de aproximadamente 100 A durante um período

35

de dezenas a centenas de milissegundos, denominada corrente contínua.
Nestes casos, o tempo entre sucessivas descargas de retorno pode atingir
centenas de milissegundos. Acredita-se que a corrente contínua esteja
associada à distribuição horizontal de cargas dentro da nuvem. [Filho, S. V.;
Soares, A. J. K. Sensitivity analisys for the effect of lightning current intensity
on the behavior of Earthing Systems, 22nd, Budapest: ICLP, 1994]
A Figura 16 ilustra a corrente típica medida no solo durante uma
descarga de retorno de um relâmpago negativo. O segundo pico na Figura
16, em torno de 5.10-5 s, é denominado corrente corona (são cargas elétricas
que se formam ao redor do canal do raio e encaminham-se em direção a
ele).

Figura 16 - Corrente medida de um raio negativo.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Um típico raio negativo da nuvem para o solo transfere 25 coulombs
de carga negativa da nuvem para o solo ao longo de toda a sua duração.
Nos casos em que haja grande número de descargas de retorno, cargas
maiores que 100 C podem ser transferidas em um intervalo de tempo que
chega a atingir dois segundos. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no
Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Os raios positivos da nuvem para o solo seguem em geral as
mesmas etapas descritas para os negativos, a partir de um líder escalonado
que se inicia em uma região de cargas positivas dentro da nuvem. Em
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muitos casos, o raio positivo pode iniciar-se a partir de um líder contínuo,
não apresentando líder escalonado.
Os raios positivos costumam apresentar somente uma descarga de
retorno, que transfere uma quantidade de cargas maior do que aquela dos
negativos. Tipicamente são transferidos 80 C de carga positiva da nuvem
para o solo durante um relâmpago positivo (na realidade são transferidas
cargas negativas do solo para a nuvem).
A intensidade da corrente da descarga de retorno em raios positivos
também costuma ser maior do que nos negativos, ultrapassando em cerca
de 5% dos casos 2.105 A (nos raios negativos apenas 0,1% dos casos
ultrapassa este valor). [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora
Brasília, 1995]
Raios positivos também apresentam corrente contínua mais
freqüentemente que os negativos. Em geral também é mais intensa
(algumas centenas de ampères) e perdura por um período mais longo. É
esta maior duração da corrente contínua que faz com que os relâmpagos
positivos sejam mais destrutivos que os negativos. Quanto maior a duração
da corrente, maior chance ela tem de provocar um incêndio. É a corrente
contínua a responsável pela maior parte dos incêndios provocados por
relâmpagos. É por esta razão que os relâmpagos com corrente contínua são
algumas vezes chamados relâmpagos quentes. [Loboda, M.; Scuka V. On
the transient characteristics of eletrical discharges and ionization process in
soil; 23rd, Florença: ICLP, 1996]
Os raios bipolares da nuvem para o solo são caracterizados por
apresentar descargas de retorno que transportam cargas de ambas as
polaridades para o solo. Existem evidências de que em geral eles se iniciam
com uma descarga de retorno positiva. Estes raios são bastantes raros e
pouco conhecidos.
Os raios do solo para a nuvem também podem ser negativos ou
positivos, dependendo da polaridade das cargas contidas na região da
nuvem a que se dirigem. Os negativos são aqueles que encontram uma
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região de cargas negativas dentro da nuvem, e os positivos, uma região de
cargas positivas. Em geral os relâmpagos do solo para a nuvem também se
iniciam a partir de um líder escalonado que se move para cima criando
várias ramificações. Entretanto, na maioria dos casos não há ocorrência de
descarga de retorno, e sim apenas uma corrente contínua.
As descargas atmosféricas dentro de nuvens iniciam-se a partir de
um líder contínuo que se propaga com uma velocidade em torno de 10 Km/s
de uma região de cargas negativas para uma de cargas positivas dentro da
nuvem. Ele é seguido por algumas, em geral cinco ou seis, descargas de
poucos milhares de ampéres, denominadas descargas K, com duração de
aproximadamente um milissegundo cada, que ocorrem quando o líder
encontra pequenas regiões de carga em seu trajeto. Neste tipo de descarga
atmosférica não ocorrem descargas de retorno.
Descargas atmosféricas dentro de nuvens são acompanhados por
emissão de radiação principalmente em freqüências próximas a 105 Khz, em
vez de 5 Khz como no caso dos relâmpagos da nuvem para o solo. Esta
diferença é devida à geometria diferente do canal nos dois casos. [Junior, O.
P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
As descargas atmosféricas entre nuvens, da nuvem para o ar e da
nuvem para cima são pouco conhecidos. Todavia acredita-se que suas
características sejam similares às das descargas atmosféricas dentro de
nuvens.

2.4

EFEITOS PRODUZIDOS PELOS RAIOS

2.4.1

Efeitos às Pessoas
Depois das enchentes, raios são a principal causa de morte por

fenômenos naturais. Embora o número não seja conhecido com precisão,
estima-se que mais de mil pessoas sejam vitimas de relâmpagos, por ano,
no mundo. Nos Estados Unidos, dados obtidos nas últimas três décadas
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indicam que em média cem pessoas são mortas por ano devido aos quase
40 milhões de raios que atingem o solo. [Leite, D. M., Proteção em
edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]
Aproximadamente

35%

dos

casos

ocorrem

em

regiões

descampadas, como fazendas, parques ou campos de golfe, 20% embaixo
de árvores e cerca de 15% perto ou dentro da água. O restante dos casos
ocorre em outras situações ou lugares, tais como falando ao telefone,
próximo a tratores, etc. A maioria das vitimas é de homens, tipicamente com
idade entre 15 e 20 anos, presumivelmente porque os homens são mais
expostos a situações de risco. [Leite, D. M., Proteção em edificações, 2ª Ed.,
São Paulo: Mydia Editora, 1997]
Durante uma única tempestade em março de 1993, que atingiu o
sudeste dos Estados Unidos, 47 pessoas morreram no estado da Flórida
num período de 48 horas. Recentemente pesquisa feita pelo Serviço
Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos indica que o número de cem
mortes por ano naquele país pode ser na verdade 30% maior. [Leite, D. M.,
Proteção em edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]
Estatísticas sobre o número de mortes causadas por relâmpagos em
outros países não são tão precisas e completas. No Japão, cerca de
quarenta pessoas são mortas por ano. Na França este número gira em torno
de vinte. No Brasil não há estatísticas a respeito, mas considerando que
caem sobre nosso solo mais relâmpagos do que nos Estados Unidos um
número médio igual ou maior que cem mortes por ano deve ocorrer.
Quando atingida por um raio ou em contato direto com um objeto
atingido, a pessoa fica sujeita a uma tensão de milhões de volts, tendo morte
instantânea devido ao choque elétrico e às queimaduras provocadas pela
corrente elétrica que passa por ela. Todavia, estes casos são raros.
Na maioria das vezes a pessoa é atingida indiretamente, por estar
próxima ao ponto onde houve a queda do relâmpago, isto é, a uma distância
inferior a 100 metros. Esta situação encontra-se ilustrada na Figura 17.
Neste caso a pessoa pode ser atingida por uma descarga lateral
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(Figura 17, parte a) que se forma perto do solo, ou pela corrente elétrica que
circula a partir dele devida ao potencial formado ao redor do local da queda
do relâmpago, conhecido como potencial de passo (Figura 17, parte b).

Figura 17 - Modos indiretos de uma pessoa ser atingida por um raio.
a) descarga lateral; b) potencial de passo.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

O choque elétrico pode causar parada cardíaca e pulmonar, levando
à morte. Entretanto, em muitos casos, a pessoa fica em estado de morte
aparente.

Se

for

atendida

em

poucos

minutos

por

ressuscitação

cardiopulmonar e respiração artificial, poderá sobreviver.
Se o coração da vitima está batendo, mas ela não está respirando,
respiração artificial boca-a-boca deve ser ministrada de dez a vinte vezes
por minuto. Se o coração não está batendo, isto é, a vitima não tem pulso,
movimentos firmes pressionando seu peito com as mãos, uma vez a cada
segundo ou um pouco mais rápido, devem ser executados. Se a vitima não
tiver batimento cardíaco nem respiração, ambos os procedimentos acima
devem ser executados de forma alternada. Note-se que não há perigo em
atender uma pessoa nestas condições, já que as cargas elétricas não
permanecem na pessoa.
Calcula-se que centenas de pessoas sobrevivam todos os anos, no
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mundo, após serem atingidas indiretamente por relâmpagos. Infelizmente
em muitos casos estas pessoas não têm recuperação total, ficando com
seqüelas graves, como problemas cardíacos, alterações mentais e paralisia
muscular.
E quanto às radiações não ionizantes (ondas eletromagnéticas)
produzidas pelos relâmpagos? Podem elas causar efeitos sobre as
pessoas?
Estudos dos efeitos produzidos por radiações não ionizantes sobre o
homem têm tido crescente interesse nos últimos anos, devido principalmente
à possibilidade de tais efeitos se manifestarem sobre pessoas que vivam ou
trabalhem nas proximidades de linhas de transmissão de energia elétrica.
Alguns estudos, baseados em pesquisas estatísticas, têm apontado
evidências relacionando as radiações produzidas por linhas de transmissão
e subestações, que causam nas populações que moram debaixo destas
linhas e em operadores de subestações, possam ter doenças como câncer
nos glóbulos brancos, conhecido como leucemia, distúrbios no sistema
nervoso e distúrbios no sistema linfático.
Todavia, outros estudos do mesmo tipo conduzidos recentemente na
Europa não têm encontrado tais evidências. É cedo para afirmar algo sobre
este assunto, pois acompanhando operadores de subestações e pessoal de
manutenção em linhas de transmissão, verificou-se que em um universo de
100 trabalhadores, 20 tinham problemas após 25 anos de trabalho tais como
doenças coronárias ou cerebrais. As pesquisas devem continuar para saber
o verdadeiro impacto nestes trabalhadores.
Diferentemente dos campos produzidos por linhas de transmissão
de energia elétrica, os campos elétricos produzidos pelos raios ocorrem em
freqüências maiores e não ao redor de 60 hertz como os primeiros. Isto em
princípio os torna mais perigosos para o homem. [Filho, S. V.; Soares, A. J.
K. Sensitivity analisys for the effect of lightning current intensity on the
behavior of Earthing Systems, 22nd, Budapest: ICLP, 1994]
Todavia, embora algumas evidências pareçam apontar para o
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aumento da dor em pessoas com membros amputados ou com lesões
cerebrais durante a ocorrência de relâmpagos, a curta duração destes
campos parece indicar que devamos agir com cautela e continuar as
pesquisas para saber o verdadeiro efeito nos tecidos humanos.
O raio em geral atinge locais elevados, como morros, montanhas,
torres, antenas, mastros, árvores ou mesmo pessoas, se estas estiverem em
pé em áreas abertas, como fazendas, praias, campos de futebol ou de golfe.
[Leite, D. M., Proteção em edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora,
1997]
A maior parte das mortes em locais abertos ocorre embaixo de
árvores, quando as pessoas procuram refúgio da tempestade. Quanto à
árvore, ela poderá ou não sobreviver ao relâmpago, dependendo da
intensidade deste, bem como do tipo de árvore.
A Figura 18 mostra uma árvore com cerca de 45 anos após ser
atingida por um raio na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo.
Embora bastante danificada, neste caso a árvore sobreviveu.

Figura 18 - Árvore após ser atingida por um raio em Ribeirão Preto, São Paulo.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Os carros fechados, não conversíveis, podem ser considerados
seguros, pois a carroceria leva a descarga até o solo através do ar ou dos
pneus, que não conseguem isolar a corrente elétrica.
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Uma pessoa dentro de um avião também está em geral protegida,
pois o relâmpago tende a fluir ao longo das partes metálicas externas, não
penetrando no avião e seguindo seu caminho na atmosfera. Em geral, os
relâmpagos percorrem o avião seguindo do nariz à cauda, ou de uma asa
para a outra, esta situação pode ser observada na Figura 19.

Figura 19 - Trajetórias mais prováveis seguidas por uma descarga
atmosférica quando atinge um avião
a) do nariz para a cauda; b) de uma asa para a outra.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

O uso de materiais não metálicos na construção de modernos aviões
deve ser investigado, devido à falta de capacidade destes materiais de
blindar o interior do avião contra campos eletromagnéticos gerados pelo
relâmpago. Tais campos podem afetar os componentes eletrônicos mais
sensíveis do avião, causando panes parciais em seus instrumentos.
Em média, aviões comerciais são atingidos por relâmpagos uma vez
por ano. Na maioria das vezes, as próprias cargas geradas pelo atrito do
avião com a atmosfera atuam no sentido de dar inicio à descarga.
Em um barco, contudo a situação pode ser bem diferente. O mastro
do barco tem em geral um ponto bem mais alto que sua vizinhança e
portanto suscetível de ser atingido por um raio. Caso um raio caia em um
barco, pode provocar aberturas que o leve a afundar ou mesmo um incêndio
que o destrua completamente.
De modo a evitar ou ao menos diminuir a probabilidade de que tais
acidentes ocorram, pode-se usar o mastro, caso ele seja metálico, como
pára-raios, conectando-o à asa por meio de um cabo condutor isolado da
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estrutura do barco. A altura do mastro deve ser de no mínimo um quarto do
comprimento do barco. O cabo deve, se possível, seguir um caminho reto
diretamente até uma placa metálica em contato direto com a água, conforme
mostrado na Figura 20.

Figura 20 - Esquema de proteção utilizado em um barco

Objetos metálicos grandes, se existirem, devem ser conectados ao
cabo de modo a evitar descargas laterais. Se o mastro não for metálico, isto
é, se for de madeira ou fibra, um fio de cobre de razoável espessura deve
ser colocado ao longo de seu comprimento e ligado a um cabo conectado à
água.
Embora os relâmpagos tendem a ocorrer durante períodos de fortes
chuvas, elas também podem ocorrer antes ou mesmo depois de tais
períodos.
Recentes pesquisas têm mostrado que a maioria das mortes
provocadas por raios tende a ocorrer no período final da vida das nuvens de
tempestade, após o término da chuva, quando as pessoas aparentemente
acreditam que não irão ocorrer mais relâmpagos e deixam de se proteger.
Os animais também morrem em decorrência de raios. Acredita-se
que dezenas de milhares de animais morram por ano atingidos
indiretamente por raios.
2.4.2

Prejuízos Causados por Raios
Além da perda de vidas, relâmpagos causam prejuízos materiais da

ordem de centenas de milhões de dólares devido a colapsos na rede de
distribuição de energia elétrica, incêndios em florestas, residências ou
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reservatórios de petróleo, acidentes na aviação e na industria espacial e
danos aos sistemas de telefonia e telecomunicação. Excetuando-se na
indústria espacial, todos os outros tipos de prejuízos têm ocorrido no Brasil,
com menos freqüência na aviação.
Colapsos na rede de distribuição de energia elétrica podem ser
provocadas pelas sobretensões induzidas na rede pela queda do relâmpago
diretamente sobre ela ou próximo a ela. A descarga direta corresponde a
uma injeção de corrente na linha, ao passo que a indireta provoca
sobretensões induzidas pelo campo eletromagnético associado ao raio. Os
prejuízos à rede dependem da amplitude, duração e freqüência destas
sobretensões.
Estimativas apontam para um prejuízo à sociedade de 100 milhões
de dólares por hora de falta de energia somente no estado de São Paulo.
Dados obtidos pelas companhias de distribuição de energia elétrica apontam
que em 1993 cerca de mil interrupções de energia ocorreram no estado de
São Paulo devido à queda de raios. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo:
Editora Brasília, 1995]
Em julho de 1977, a queda de um raio provocou falta de energia
elétrica na cidade de Nova York durante um período de 24 horas, causando
um prejuízo estimado em 1 bilhão de dólares.
Estima-se também que ocorram cerca de 100 mil incêndios por ano
no mundo produzidos por relâmpagos. Só nos Estados Unidos a estimativa é
de 15 mil incêndios por ano provocados por raios. Danos materiais a
propriedades provocados por raios atingem anualmente nos Estados Unidos
cerca de 200 milhões de dólares. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades
no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Acidentes com aviões devido a relâmpagos, embora raros, também
têm ocorrido. O pior deles ocorreu em 1963 nos Estados Unidos, quando um
relâmpago atingiu o tanque de combustível de um Boeing 707 causando
explosão do tanque e a queda do avião, com a morte de 81 pessoas.
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2.5
2.5.1

ATUAÇÃO DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EM NOSSO MEIO
A Importância das Descargas Atmosféricas
Relâmpagos podem influenciar não só a química da atmosfera e

solo, com implicações sobre a vida em nosso planeta, mas também a
estrutura

elétrica

da

atmosfera,

cujas

conseqüências

ainda

hoje

desconhecemos.
2.5.2

Química da Atmosfera e do Solo
A atmosfera da Terra consiste basicamente em nitrogênio e

oxigênio, somados a pequenas quantidades de dióxido de carbono e
elementos raros.
Quando uma descarga atmosférica ocorre, devido a sua grande
intensidade, ela é capaz de literalmente quebrar as moléculas de nitrogênio
e oxigênio do ar dentro do canal. Os átomos resultantes podem ser
incorporados a outras moléculas ou agrupar-se formando novas moléculas,
alterando com isso a química da atmosfera na região em torno do canal.
Em particular, três processos podem ser importantes. O primeiro
processo está relacionado à formação de compostos denominados
aminoácidos, que teria ocorrido nos estágios iniciais da evolução da
atmosfera terrestre, há cerca de 3.109 de anos. Tais aminoácidos, que teriam
se formado a partir da quebra, pelos relâmpagos, de moléculas de amônia,
metano, hidrogênio e vapor d'água abundantes naqueles tempos são
estruturas básicas para a formação de todas as proteínas, indispensáveis a
todas as formas de vida em nosso planeta. Experimentos em laboratório,
utilizando descargas induzidas em uma mistura de amônia, metano e
hidrogênio, indicam que tal processo é em princípio possível, embora haja
muitas incertezas em relação às condições durante os estágios iniciais da
evolução da atmosfera terrestre. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades
no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
O segundo processo se dá com a quebra de moléculas do gás

46

nitrogênio pelo relâmpago, possibilitando que átomos deste elemento
possam ser fixados a outros elementos. A fixação de átomos de nitrogênio a
átomos de oxigênio forma o óxido de nitrogênio (NO). O óxido de nitrogênio
é então levado ao solo pelas chuvas, fertilizando-o. Algo em torno de um
quilograma de NO é produzido por cada relâmpago. Cerca de 106 t de óxido
de nitrogênio, em grande parte convertidos em ácidos nítricos, são levados
ao solo anualmente desta forma. No solo eles são absorvidos pelas raízes
das plantas, sendo aí assimilados para formar grãos e frutas que irão servir
de alimento para o homem e os animais. Óxidos de nitrogênio e outros
elementos contendo nitrogênio também são criados a partir do metabolismo
de organismos no solo e na água e por processos industriais, com os
chamados fertilizantes industriais. Estimativas da produção de óxido de
nitrogênio por relâmpagos em relação aos outros processos mencionados
acima são bastante controvertidas, variando de 10% a 20% do total.
Portanto, apesar de não ser a principal fonte, pois ainda desconhecemos o
valor real, a produção de óxidos de nitrogênio por relâmpagos é significativa
em termos globais, com conseqüências para a agricultura. Diferentemente,
no passado remoto de nosso planeta, a produção de óxidos de nitrogênio
por relâmpagos pode ter sido preponderante sobre os outros processos,
devido ao menor número de formas de vida então existentes. [Junior, O. P.;
Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
O terceiro processo também está relacionado à produção de óxidos
de nitrogênio a partir de átomos de oxigênio e nitrogênio durante o
relâmpago. Durante sua permanência na atmosfera, estes óxidos podem
alterar a concentração de ozônio por meio de reações químicas. A
concentração de ozônio é importante para a vida, visto que ela atua como
um escudo natural à radiação ultravioleta do Sol. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Tal radiação em níveis elevados é prejudicial à saúde, podendo
causar, entre outras doenças, câncer de pele. Estimativas da variação da
concentração de ozônio na atmosfera provocada por relâmpagos parecem
mostrar que essa variação é pequena, novamente indicando que os
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relâmpagos representam um fator secundário no que se refere à
concentração total de ozônio. [Filho, S. V.; Soares, A. J. K. Sensitivity
analisys for the effect of lightning current intensity on the behavior of Earthing
Systems, 22nd, Budapest: ICLP, 1994]
Todavia é possível que em regiões tropicais, como o Brasil, a
concentração de ozônio possa ser afetada significativamente pelos
relâmpagos. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo:
Editora Brasília, 2001] Ainda assim, merece pesquisas para verificar seu
efeito a nível global.
Os relâmpagos podem também atuar indiretamente sobre a química
da atmosfera e do solo por meio dos incêndios que provocam. Durante os
incêndios, enormes quantidades de gás carbônico e outros gases são
transportados do solo para cima. Não se sabe ao certo qual a influência
deste processo na química da atmosfera. Os incêndios causados por
relâmpagos podem também produzir uma reciclagem dos nutrientes do solo,
favorecendo a perpetuação de determinadas espécies vegetais e animais.
Do exposto acima e considerando-se a complexidade da química da
atmosfera terrestre, bem como sua longa evolução desde sua formação há
cerca de 4 bilhões de anos, é prudente pensarmos que os relâmpagos
exerçam um papel, se não fundamental, ao menos importante no equilíbrio
químico de nossa atmosfera.
2.5.3

Estrutura Elétrica da Atmosfera
Outro aspecto que deve ser considerado é o papel dos relâmpagos

na estrutura elétrica da atmosfera. A Terra, nosso planeta, é um corpo
condutor carregado eletricamente com um excesso de cargas negativas, em
torno de 10-3 C/ Km2. A atmosfera, por sua vez, não é um isolante perfeito.
Como conseqüência existe uma corrente elétrica que flui pela atmosfera
formando um circuito elétrico denominado circuito elétrico atmosférico global
(Figura 21). [Loboda, M.; Scuka V. On the transient characteristics of eletrical
discharges and ionization process in soil; 23rd, Florença: ICLP, 1996]

48

Figura 21 - Circuito elétrico atmosférico global.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Este circuito é formado pela superfície da Terra, pela ionosfera,
região em torno de 100 Km, onde a radiação solar produz grande quantidade
de íons, pela região da atmosfera acima e abaixo das nuvens de
tempestade, conhecida como região de tempo bom. [Loboda, M.; Scuka V.
On the transient characteristics of eletrical discharges and ionization process
in soil; 23rd, Florença: ICLP, 1996]
Uma corrente elétrica percorre este circuito, produzindo uma
diferença de potencial de aproximadamente 3.105 V entre a ionosfera e a
superfície da Terra. Na superfície este potencial produz um campo elétrico
em torno de 102 V/m (campo de tempo bom). [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
As nuvens de tempestade, por meio do campo elétrico produzido
pelas cargas contidas no seu interior, atuam como os principais geradores
desta corrente.
Cada nuvem contribui com uma corrente de cerca de 1 A, que flui do
seu topo em direção à ionosfera. Considerando-se que existem cerca de
duas mil tempestades a cada instante, tem-se uma corrente total de 2.103 A
em direção à ionosfera. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil,
São Paulo: Editora Brasília, 2001]
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Esta corrente irá dissipar-se ao longo das regiões de tempo bom
produzindo uma densidade de corrente de aproximadamente 10-12 A/m2. Os
relâmpagos também são responsáveis por uma parte da corrente que flui ao
longo do circuito. [Leite, D. M., Proteção em edificações, 2ª Ed., São Paulo:
Mydia Editora, 1997]
Na região abaixo das nuvens, como as descargas atmosféricas da
nuvem para o solo são em sua maioria negativos eles ajudam a manter
nosso planeta carregado negativamente. Dentro das nuvens, a corrente
associada aos relâmpagos opõe-se à corrente convectiva produzida pelos
ventos verticais estabelecendo um equilíbrio na intensidade dos geradores
do circuito. Portanto os relâmpagos fazem parte do equilíbrio do circuito
elétrico atmosférico global. Embora não se saiba quais seriam as
conseqüências da quebra deste equilíbrio, novamente a prudência nos
indica que ele deva ser mantido.
Sobre este assunto, apesar de não conhecermos com precisão as
conseqüências da existência dos relâmpagos na natureza, tudo indica que
não podemos prescindir deles. É importante lembrar que relâmpagos não
ocorrem somente em nosso planeta.
Em 1979 a nave americana Voyager 2 encontrou evidências de que
eles também ocorrem em Júpiter. Desde então se tem encontrado
evidências de sua existência em Urano, Netuno e mais recentemente em
Vênus. Acredita-se que mesmo em Marte possa haver relâmpagos durante
as intensas tempestades de areia que ocorrem naquele planeta. Também se
acredita que possa haver relâmpagos em Io, o satélite mais interno de
Júpiter, em associação com os vulcões ativos que lá existem.
Talvez o estudo das descargas atmosféricas nas atmosferas
radicalmente diferentes destes planetas possa ajudar a compreender melhor
as conseqüências de nossa existência na Terra.
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2.6

PESQUISAS

DAS

DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS

E

TEMPESTADES NO BRASIL
2.6.1

As Fases Destes Estudos
O Brasil é um dos países de maior incidência de raios no mundo,

mas a nível mundial pouco se conhece sobre raios no país.
No Brasil, desde a década passada, esta situação começou a
mudar, com o início das pesquisas sobre relâmpagos pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) e pela Companhia Energética de Minas
Gerais (CEMIG).
Enquanto o INPE tem se concentrado principalmente no estudo da
influência dos relâmpagos no meio ambiente, a CEMIG tem se dedicado ao
estudo da influência dos relâmpagos nos sistemas de distribuição de energia
elétrica.
Relâmpagos são direta ou indiretamente os principais causadores de
interrupções do fornecimento de energia elétrica e danos em instalações e
equipamentos dos sistemas elétricos.
Desde 1989 o INPE tem desenvolvido experimentos para medir as
cargas elétricas contidas dentro das nuvens de tempestade, os relâmpagos
e seus efeitos sobre a atmosfera. Estes experimentos, denominados cargas
úteis, são lançados em balões estratosféricos a partir do Centro de
Lançamentos de Balões Estratosféricos do INPE, em Cachoeira Paulista,
interior de São Paulo.
Estas cargas úteis atingem alturas entre 25 e 30Km, a partir de
então movendo-se sob a ação dos ventos e passando sobre o topo das
nuvens de tempestade. Medidas de campo elétrico e condutividade são
feitas durante várias horas por dia.
As Figuras 22 e 23 mostram um exemplo de carga útil e os
preparativos para o seu lançamento, no caso em 26 de janeiro de 1994.
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Figura 22 - Experimento desenvolvido na Divisão de Geofísica Espacial do INPE.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Figura 23 - Preparativos para o lançamento de um balão estratosférico.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]
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As medidas são complementadas por dados de radares obtidos pela
UNESP (Universidade Estadual Paulista), pelo Ministério da Aeronáutica e
pelo Departamento de Águas e Esgoto do Estado de São Paulo, e por dados
de satélites meteorológicos obtidos pelo INPE, que permitem determinar as
características das nuvens de tempestade que originam as descargas.
[Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora
Brasília, 2001]
A Figura 24 mostra o registro de um campo elétrico devido a
relâmpagos a 27 km de altura obtido durante um vôo de balão estratosférico
realizado pelo INPE em dezembro de 1989. Estes registros são
normalmente conhecidos como sferics. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Nota-se que os sferics variam grandemente de amplitude, sendo que
em um caso na Figura 24 a amplitude ultrapassa a escala de medida,
indicando que o relâmpago era bastante intenso. [Junior, O. P. Relâmpagos,
São Paulo: Editora Brasília, 1995]

Figura 24 - Registro de relâmpagos a 27 quilômetros de altura.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]
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A Figura 25 mostra um exemplo de imagem obtida pelo satélite
meteorológico GOES 7, mostrando em falsas cores as nuvens de
tempestade durante o período em que as medidas da Figura 24 foram
obtidas. A localização do Balão para o período correspondente à imagem do
satélite é indicada na Figura 25 por um ponto preto próximo ao centro da
Figura. As diferentes cores na Figura 25 indicam diferentes alturas dos topos
das nuvens, variando entre 7 e 15 Km, na ordem crescente do amarelo para
o branco, conforme a barra de cores na parte superior da Figura. Uma
análise da Figura 25 permite avaliar as condições meteorológicas
associadas à ocorrência dos relâmpagos. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]

Figura 25 - Imagem de satélite mostrando as nuvens de
tempestade por meio de diferentes cores.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Em geral, as medidas de campo elétrico e condutividade feita pelo
INPE entre 25 e 30 Km de altura têm mostrado que as nuvens de
tempestade são capazes de efetivamente alterar as características da
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atmosfera nestas altitudes. Provavelmente tais perturbações podem atingir
altitudes ainda maiores, chegando mesmo a afetar a ionosfera. [Junior, O.
P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
A CEMIG, por sua vez, tem se concentrado no uso de técnicas de
superfície, entre elas a Estação de Pesquisas de Parâmetros de Descargas
Atmosféricas, instalada no morro do Cachimbo, a cerca de 15 Km de Belo
Horizonte, o Sistema de Localização de Tempestades (SLT), a rede de
contadores de descarga e a rede de elos magnéticos. A estação de
pesquisas no morro do Cachimbo, situada 1.400 m acima do nível do mar, é
mostrada na Figura 26. Ela consiste de um mastro captor de 60 m de altura
e instrumentação especialmente desenvolvida para captação e medida de
raios. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo:
Editora Brasília, 2001]

Figura 26 - Sistema de detecção de relâmpagos operado
pela CEMIG no morro do Cachimbo.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

A Figura 27 mostra em detalhe a base do mastro captor. Além do
mastro encontram-se instalados no morro do Cachimbo um contador de
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descargas, um medidor de campo elétrico e dispositivos para fotografar e
filmar os relâmpagos que caem sobre a torre.

Figura 27 - Detalhe da base do mastro captor instalado no morro do Cachimbo.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Desde sua entrada em operação em 1985, 103 descargas foram
registradas, das quais 27 foram descargas negativas da nuvem para o solo
(uma delas com catorze descargas de retorno) e três (valor já confirmado)
positivas. A intensidade média da primeira descarga de retorno dos
relâmpagos negativos da nuvem para o solo é de aproximadamente 41 KA.
As descargas medidas restantes parecem ter sido ou do solo (no caso, da
torre) para a nuvem ou descargas secundárias.
O SLT consiste em um conjunto de seis antenas de alta
sensibilidade instaladas em Minas Gerais, distantes aproximadamente 300
Km uma das outras e formando um quadrilátero. O campo elétrico gerado
pelo relâmpago é recebido pelas antenas, as quais, operando de forma
sincronizada, por meio de um sinal via satélite, permitem determinar a
localização e as características do relâmpago. O sistema, que abrange
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Minas Gerais e parte dos estados vizinhos, é programado de tal modo que
somente relâmpagos da nuvem para o solo são considerados. [Junior, O. P.;
Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
A Figura 28 mostra a localização dos relâmpagos registrados pelo
SLT durante um vôo de balão realizado pelo INPE em 13 de dezembro de
1989. Medidas simultâneas dos relâmpagos foram feitas pelos sensores a
bordo do balão e pelo SLT. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora
Brasília, 1995]

Figura 28 - Localização dos raios registrados pelo SLT
durante um vôo de balão.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

A CEMIG também mantém há mais de 15 anos, uma rede de
contadores de descargas e elos magnéticos. Os contadores de descarga
(Figura 29) são dispositivos simples formados por uma antena vertical de
cerca de 4 m de altura, circuito eletrônico e um contador eletromecânico que
detecta o campo elétrico gerado pela primeira descarga de retorno do
relâmpago, sendo por ela acionado.
O raio típico de sensibilidade do contador é de 20 quilômetros. Os
elos magnéticos (Figura 30) são pequenos cilindros de material magnético
com elevados valores de intensidade de saturação, que são colocados nas
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torres de linhas de transmissão de energia para medir a intensidade máxima
induzida na linha.

Figura 29 - Vista de um contador de descargas atmosféricas operado pela CEMIG.
[Fonte: Junior, O. P., Relâmpagos, São Paulo-SP, 1995]

Figura 30 - Elos magnéticos instalados em uma linha
de transmissão de energia elétrica.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]
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Embora não haja dados precisos, estima-se que os relâmpagos
tragam à sociedade brasileira, de forma direta ou indireta, um prejuízo anual
superior a 500 milhões de dólares, além de um número superior a cem
mortes anuais. Com base em dados recentes obtidos nos Estados Unidos,
sabe-se que uma pesquisa sistemática pode reduzir em cerca de 50% estes
números em poucos anos.
2.6.2

Situação Atual das Pesquisas de Tempestades e Descargas
Atmosféricas no Brasil
As primeiras observações em eletricidade atmosférica no Brasil

foram realizadas em 1902 na cidade do Rio de Janeiro. Durante cerca de
três meses registros foram feitos do campo elétrico de tempo bom,
encontrando-se um valor em torno de 100 V/m, típico de outras regiões do
mundo. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo:
Editora Brasília, 2001]
Novas observações, só voltaram a acontecer na década de 1960,
quando medidas do índice ceráunico começaram a ser realizadas em
diferentes regiões do Brasil. Estas observações, feitas ao longo de cerca de
três décadas, permitiram obter o primeiro mapa da distribuição de
tempestades, ou mapa isoceráunico, em nosso país (Figura 31). No mapa
estão indicados os contornos dos estados e das regiões do Brasil.
Com base no índice ceráunico, tem-se que na maior parte do Brasil,
tempestades ocorrem em mais de 50 dias por ano, sendo que em diversas
regiões elas ocorrem em mais de 100 dias por ano. As principais regiões de
ocorrência de tempestades são as regiões norte e centro-oeste, seguidas
pelas regiões sudeste, sul e nordeste, sendo Cuiabá, no Mato Grosso, a
capital com maior número de tempestades. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Também com base no índice ceráunico, pode-se ver que não existe
uma boa correlação entre o número de dias de tempestades e as regiões
com altitudes acima de 1000m (Figura 32).
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Figura 31 - Mapa isoceráunico do Brasil, onde estão representadas em:
(a) branco, regiões com até 50 dias de tempestades por ano;
(b) linhas tracejadas, regiões com 50 a 100 dias de tempestades por ano; e
(c) preto, regiões com 100 a 150 dias de tempestades por ano.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Figura 32 - Mapa do Brasil, indicando em preto as regiões
com altitudes superiores a 1000m.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

A distribuição espacial de tempestades no Brasil também pode ser
medida a partir da distribuição da precipitação. Dados de precipitação tem
sido coletados a mais de meio século, permitindo obter-se um mapa com
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razoável precisão (Figura 33). [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no
Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]

Figura 33 - Mapa de precipitação anual do Brasil, onde estão indicadas em:
(a) branco, regiões com precipitação inferior a 1500 mm por ano;
(b) linhas tracejadas, regiões com precipitação entre 1500 a 2500 mm por ano;
(c) preto, regiões com precipitação superior a 2500 mm por ano.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

A comparação deste mapa com o mapa isoceráunico mostra uma
concordância em nível de regiões, embora hajam muitas diferenças para
escalas menores. Além das incertezas intrínsecas associadas a cada um
dos mapas, é importante lembrar que além das tempestades, outros tipos de
nuvens contribuem para a precipitação total em uma dada região.
Quanto à distribuição temporal das tempestades em nosso país,
embora existam pequenas variações de uma região para outra, a maior
parte das tempestades ocorrem entre outubro e abril, e no período da tarde.
De um modo geral, a maior parte das tempestades são tempestades
isoladas unicelulares e multicelulares e aglomerados de tempestades,
embora linhas de tempestades e linhas de instabilidade também sejam
comuns.

Tempestades

supercelulares

e

complexos

convectivos

de

mesoescala, por sua vez, são mais raros. A maior parte das tempestades
também não é caracterizada como tempestades severas.
Na

região

sul,

tende

a

predominar tempestades

isoladas,

unicelulares ou multicelulares, e tempestades organizadas, associadas a
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sistemas frontais provenientes da Argentina. Regiões de máxima ocorrência
localizam-se no oeste do Rio Grande do Sul e no oeste do Paraná, com
valores máximos em torno de 100 tempestades por ano. Nesta região, em
particular no Rio Grande do Sul, é comum ocorrerem complexos convectivos
de mesoescala de grandes dimensões e grande duração. [Junior, O. P.;
Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Também nesta região, existem evidências da ocorrência de
tempestades severas, incluindo tempestades tornádicas, associadas à
ocorrência de mini tornados (diâmetros de algumas poucas dezenas de
metro), embora não sejam comuns. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo:
Editora Brasília, 1995]
Na

região

sudeste,

tempestades

isoladas

unicelulares

ou

multicelulares e tempestades organizadas ocorrem principalmente em
associação com sistemas frontais e com zona de convergência intertropical,
que pode afetar esta região no verão, ocorrendo em menor escala em
associação com convecção local. Nesta região, contudo, complexos
convectivos de mesoescala e tempestades severas são aparentemente mais
raros. Regiões de máxima ocorrência de tempestades situam-se no centro e
no norte do estado de São Paulo e no sul do estado de Minas Gerais, com
valores máximos de até 132 dias de tempestades por ano. [Junior, O. P.;
Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Na região centro-oeste, as características das tempestades são
similar à região sudeste, embora a proporção de tempestades organizadas
em relação a tempestades isoladas tenda a ser maior. Embora não haja
dados suficientes, acredita-se que valores máximos para o número de dias
de tempestade por ano sejam em torno de 150 dias de tempestade por ano.
Na região nordeste, tem-se o menor número de dias de tempestade por ano
no país, sendo as tempestades na sua grande maioria tempestades isoladas
unicelulares e multicelulares, associadas com convecção local ou com a
zona

de

convergência

intertropical.

[Junior,

O.

P.;

Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]

Pinto,

R.C.A.
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Valores máximos para o número de dias de tempestade por ano
também são incertos, mas acredita-se que ocorram longe da costa e sejam
ao redor de 84 dias por ano. Na região norte, finalmente, tem-se valores
máximos em torno de 183 dias de tempestade por ano.
A maior parte das tempestades são tempestades isoladas
unicelulares e multicelulares e aglomerados de tempestades, linhas de
tempestade e linhas de instabilidade associadas à convecção local e a zona
de convergência intertropical, enquanto que complexos convectivos de
mesoescala e tempestades severas são mais raros. [Kindermann, K.
Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Finalmente, no Brasil não se tem registros de furacões, devido em
parte às águas do oceano Atlântico serem mais frias. Já as tempestades
extratropicais ocorrem raramente, em geral cobrindo parcialmente as regiões
sul e sudeste do país.
Em dezembro de 1997, um outro sensor denominado LIS (sigla em
inglês para sensor imageador de relâmpagos), também desenvolvido pela
NASA, foi colocado em uma órbita mais baixa do que o anterior, ficando com
isto menos sujeito à influência das partículas carregadas que circundam a
Terra. Com isto, este sensor permitiu obter-se com razoável precisão o
primeiro mapa de relâmpagos para o Brasil a partir do espaço (Figura 34).
A comparação dos mapas obtidos a partir de observações de dias
de tempestades e de observações feita pelo LIS, embora apresente alguns
aspectos em comum, como os baixos valores na região nordeste, apresenta
também diferenças marcantes nas regiões sul, centro-oeste e norte. Tais
diferenças, em parte, podem ser explicadas considerando-se que, ao passo
que o mapa isoceráunico é baseado em observações principalmente
relacionadas a relâmpagos nuvem-solo, o mapa obtido pelo LIS está
relacionado a todos os tipos de raios, e não somente aos raios nuvem-solo.
A partir de meados da década de 1980, tiveram também início
pesquisas das características dos raios por técnicas locais a partir de torres
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instrumentadas, que permitem estudar os raios em mais detalhes em relação
aos sistemas de localização de relâmpagos (Figura 35).

Figura 34 - Mapa da densidade de raios no Brasil obtido por sensor da NASA.
2

(a) branco, regiões com densidade inferior a 5 relâmpagos/km .ano;
2

(b) linhas tracejadas, regiões com densidade entre 5 e 10 relâmpagos/km .ano;
2

(c) preto, regiões com densidade entre 10 e 15 relâmpagos/km .ano.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Figura 35 - Mapa do Brasil com as localizações onde são
realizadas medidas locais de raios.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]
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Medidas da radiação produzida pelos raios nuvem-solo e intranuvem começaram a ser realizadas em 1997 em uma torre de 24 m e com
um ângulo de quase 360º, localizada dentro do Centro Técnico Aeroespacial
(CTA) em São José dos Campos, São Paulo. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
Além das medidas de radiação, um sensor de campo elétrico e
câmeras de vídeo também tem sido empregadas. Resultados obtidos entre
1997 e 1999 para 52 relâmpagos nuvem-solo negativos que ocorreram
próximos à torre apontam um porcentual de relâmpagos simples de 13%,
uma multiplicidade média de 5,4 e um intervalo médio entre descargas de
retorno de 63 ms. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São
Paulo: Editora Brasília, 2001]
Comparando-se estes valores com valores obtidos de forma similar
em

outras

regiões

do

mundo,

tem-se

aparentemente

uma

maior

multiplicidade dos relâmpagos negativos no sudeste do Brasil. Já o tempo
médio entre as descargas de retorno é similar àquele registrado na África do
Sul.
Por outro lado, o percentual de raios nuvem-solo negativo simples é
bem inferior àquele registrado no Morro do Cachimbo, provavelmente devido
à ocorrência de raios bifurcados.
Medidas de raios artificiais a partir de foguetes lançados em direção
às tempestades foram iniciadas no final do ano 2000, a partir de uma base
de lançamentos montada dentro das instalações do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) em Cachoeira Paulista, São Paulo. Medições de
corrente e radiação em distâncias entre 50 e 2000 m do relâmpago foram
sendo feitas, que ainda estão sendo analisadas. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A.
Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora Brasília, 2001]
É importante salientar que as pesquisas locais, isto é, pesquisas
realizadas com técnicas de curto alcance, porém com maior nível de
detalhes do relâmpago, servem também para avaliar a performance de
sistemas de detecção de relâmpagos de grande escala, visto suas
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intrínsecas limitações quanto à discriminação entre os diferentes tipos de
relâmpagos, quanto à multiplicidade e quanto à estimativa da intensidade de
corrente, principalmente no caso de relâmpagos nuvem-solo positivos.
[Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São Paulo: Editora
Brasília, 2001]
A década de 1990 também presenciou uma expansão dos sistemas
de detecção de relâmpagos nuvem-solo na faixa de VLF/LF. Dos quatro
sensores existentes no início da década, todos instalados no estado de
Minas Gerais, passou-se a vinte e três sensores no final da década,
espalhados por sete estados, mais seis sensores em fase de instalação
(Figura 36).

Figura 36 - Mapa do Brasil com a localização dos sensores
de detecção de raios da faixa de VLF/LF.
(a) pontos, sensores em operação no início de 1999; (b) cruzes, sensores em diferentes
fases de instalação, devendo entrar em operação antes do final do ano 2003.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Atualmente estes sensores encontram-se em fase avançada de
integração, com o objetivo de formar um só sistema para todo o país, uma
iniciativa que certamente irá levar à criação num futuro breve de um sistema
nacional de detecção de relâmpagos, similar ao que hoje existe em outros
países como os Estados Unidos.
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A análise dos dados obtidos por estes sensores para uma região dos
estado de Minas Gerais e São Paulo mostrou-se consistente com aquela
obtida por contadores de descarga, ao mesmo tempo confirmando a
limitação das estimativas do número de relâmpagos nuvem-solo a partir de
valores do índice ceráunico. [Junior, O. P. Relâmpagos, São Paulo: Editora
Brasília, 1995]
No presente, observações do número de relâmpagos nuvem-solo
por períodos superiores há um ano, obtidas a partir destes sistemas são,
contudo, restritas a pequenas regiões do país: estado de Rondônia, para o
ano de 2003; estados de Minas Gerais e São Paulo (parcialmente), para o
período entre 2003 e 2004; estado do Paraná, para o período entre 2003 e
2006 (Figura 37).

Figura 37 - Mapa do Brasil mostrando as regiões onde valores de densidade de
relâmpagos têm sido obtidos por sistemas de detecção de raios.
2

(a) branco, regiões com densidade inferior a 5 relâmpagos/km .ano;
2

(b) linhas tracejadas, regiões com densidade entre 5 e 10 relâmpagos/km .ano;
2.

(c) preto, regiões com densidade entre 10 e 15 relâmpagos/km ano.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Elas indicam valores máximos de densidade de raios nuvem-solo
entre 10 e 15 relâmpagos/km².ano tanto na região sudeste como na região
norte, valores estes comparáveis aos máximos encontrados nos Estados
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Unidos, no estado da Flórida, e entre 5 e 10 relâmpagos/km².ano para região
sul (pequenas regiões podem apresentar valores de densidade levemente
maiores). Comparação destes valores de densidade com aqueles mostrados
no mapa isoceráunico mostram diferenças significativas, indicando que o
uso do índice ceráunico deve ser feito com muita cautela.
Quanto às variações temporais, medidas feitas por estes sistemas
indicam máxima ocorrência de raios entre outubro e abril (Figura 38) e entre
16 e 18 horas local (Figura 39).

Figura 38 - Variação anual na ocorrência de raios nuvem-solo
na região sudeste do Brasil.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Figura 39 - Variação diária da ocorrência de raios nuvem-solo
na região sudeste do Brasil.
[Fonte: Junior, O. P.; Pinto, R.C.A., Tempestades no Brasil, São Paulo-SP, 2001]

Também indicam que no inverno os raios nuvem-solo positivos,
embora menos freqüentes, tendem a ser mais intensos e em maior
percentagem.
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Por outro lado, o alto percentual de raios nuvem-solo positivos e a
baixa multiplicidade de relâmpagos nuvem-solo negativos não é consistente
com medidas locais e parecem estar sujeitas à influência das características
do sistema, assim como a alta variabilidade anual do pico de corrente,
provavelmente devida às constantes mudanças na configuração dos
sistemas. [Kindermann, K. Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora
Sagra, 1997]
Os resultados das pesquisas realizadas no Brasil até o momento
indicam que em alguns aspectos as características das tempestades e dos
relâmpagos em nosso país podem ser diferentes daquelas em outras
regiões do mundo. Em particular, os estudos têm apontado que os
relâmpagos nuvem-solo negativos na região sudeste do Brasil, parecem ser
mais intensos e com maior número de descargas de retorno do que os
valores médios em outras regiões do mundo. [Kindermann, K. Descargas
atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
Quanto à intensidade dos raios nuvem-solo positivos, ainda não
existem informações suficientes. Também se têm mostrado que o percentual
de relâmpagos positivos no verão nas regiões sudeste e norte do Brasil,
normalmente inferior a 20%, dependem fortemente das condições
meteorológicas de mesoescala, apresentando valores superiores a 50% em
determinadas tempestades. [Kindermann, K. Descargas atmosféricas, Porto
Alegre: Editora Sagra, 1997]
Embora

estes

percentuais

possam

estar

influenciados

pela

contaminação por relâmpagos intra-nuvem, sua variabilidade parece ser
real. Contudo, a causa para esta variação ainda não é bem conhecida.
Acredita-se que o aumento dos

raios

positivos

em determinadas

tempestades possa estar associado à formação de largas regiões
estratiformes. [Junior, O. P.; Pinto, R.C.A. Tempestades no Brasil, São
Paulo: Editora Brasília, 2001]
Também, nos últimos anos, tem-se investigado a possibilidade das
queimadas, um fenômeno freqüente em nosso país, estarem relacionadas a
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estas variações. Atualmente, muito pouco se conhece sobre os raios nas
regiões centro-oeste e nordeste de nosso país e no Norte necessita de
maiores pesquisas para se ter o impacto dos mesmos nas florestas e
comunidades.
No início deste novo século, nos defrontamos com a imensa falta de
conhecimento sobre as tempestades e os raios em nosso país, apesar de
serem comuns e quase sempre destrutivos. É urgente aumentarmos a
necessidade de conhecer este fenômeno, para podermos desenvolver
tecnologias para tornar os relâmpagos como aliados e prevenir quanto às
suas conseqüências.
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CAPÍTULO 3 – TÉCNICAS DE PROTEÇÃO CONTRA AS
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

3.1

OS PÁRA-RAIOS
Um raio ao atingir o sistema elétrico de uma casa não protegida por

um pára-raios, fazem com que as voltagens induzidas sejam grandes o
suficiente para provocar faíscas a partir das tomadas. Tais faíscas são
capazes de dar início a um incêndio que poderá levar à destruição completa
da casa. A força magnética induzida pela descarga é capaz de arrancar os
fios elétricos das paredes, principalmente próximos aos cantos. Nas áreas
urbanas, entretanto, as pessoas encontram-se mais seguras, devido à
presença dos pára-raios.
O pára-raios é formado por uma haste condutora colocada na parte
mais alta do local que se quer proteger, tendo na sua ponta um material
metálico resistente à temperatura, denominado captor. O captor pode ser de
latão, bronze, ferro ou aço inoxidável e, em geral, possui várias pontas para
distribuir o impacto da descarga elétrica. A haste tem a forma pontiaguda, de
modo a intensificar na sua extremidade o campo elétrico produzido pelas
cargas contidas dentro da nuvem, fazendo com que a resistência elétrica do
ar seja rompida nesse ponto e com isso facilitando a queda do relâmpago
sobre ela. A outra ponta da haste se liga por cabos condutores metálicos a
barras também metálicas enterradas no solo, formando um sistema de
aterramento.
O propósito do pára-raios é iniciar uma descarga conectante sempre
que um raio se aproxima a algumas dezenas de metros dele, criando com
isso um caminho de baixa resistência, de tal modo que o relâmpago vindo da
nuvem percorra este caminho e escoe em direção ao solo. No solo, o
sistema de aterramento deve ser tal que o potencial ao longo do sistema não
atinja valores elevados, que possam provocar a ocorrência de descargas
laterais. Este método de proteção é conhecido como método de Franklin.
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No Brasil, pára-raios utilizando o método de Franklin estão
instalados na maioria dos prédios residenciais e comerciais. Pára-raios do
tipo Franklin também são instalados nos mastros dos navios. A área de
proteção de um pára-raios do tipo Franklin é definida em termos da
eficiência do pára-raios em captar e conduzir o relâmpago ao solo.
Considerando a grande variabilidade das características dos
relâmpagos, um pára-raios nunca pode ser considerado totalmente seguro.
De forma aproximada pode-se dizer que um pára-raios protege, com
eficiência de 90%, de uma região circular, definida, tomando-se a partir da
extremidade da haste linhas formando um ângulo de 45º com a haste. Estas
linhas no solo delimitarão um circulo cujo raio é igual à altura da haste, que
pode ser observado na Figura 40.

Figura 40 - Áreas onde um pára-raios do tipo Franklin
tem eficiência de proteção de 90% e 98%.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

O raio equivalente a uma eficiência de proteção de 98% corresponde
a um ângulo de 25º (Figura 40). Os valores de eficiência acima são válidos
para alturas da extremidade da haste inferiores a 20 metros. Para alturas
maiores, a eficiência diminui, sendo que acima de 30 metros outros métodos
de proteção devem ser utilizados.
Outro aspecto importante é quanto à manutenção do pára-raios. A
falta de manutenção adequada do pára-raios pode fazer com que ele não
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atue da forma esperada.
Um dos principais problemas é a corrosão das barras metálicas
enterradas no solo. Dependendo do tipo de solo, a manutenção deve ser
feita regularmente em períodos que variam de seis meses a dois anos.
Também se deve considerar a freqüência de relâmpagos para o solo no
local da instalação. Em locais com maior incidência de relâmpagos deve-se
realizar manutenção mais freqüente.
Uma variação do pára-raios de Franklin muito utilizada até poucos
anos atrás é o pára-raios radioativo. Este pára-raios é basicamente igual ao
pára-raios de Franklin, com a adição de um elemento radioativo colocado na
ponta da haste com o objetivo de ionizar o ar ao seu redor, facilitando o
caminho do relâmpago em sua direção (acentua campo eletromagnético).
O elemento radioativo é em geral o amerício 241 ou rádio 266.
Todavia, a ionização produzida pelo elemento radioativo é superior à
radioatividade natural do ar em uma região muito pequena, ao redor do páraraios, não produzindo o efeito esperado. Por outro lado os usos do material
radioativos têm inconvenientes relacionados a sua alta periculosidade. No
Brasil, pára-raios radioativos estão proibidos desde 1988. Contudo, ainda
existem muitos deles instalados principalmente nas grandes cidades do país.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, cerca de 30% dos pára-raios são
radioativos. [Kindermann, K. Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora
Sagra, 1997]
Em prédios industriais ou construções equivalentes, particularmente
sensíveis a danos produzidos por raios devido à grande quantidade de
equipamentos existentes, outro método de proteção costuma ser utilizado.
Este método é conhecido como gaiola de Faraday.
Ele consiste em criar uma estrutura de metal similar a uma gaiola,
que atua como uma blindagem contra os raios, protegendo o que estiver em
seu interior. É por este principio, por exemplo, que uma pessoa no interior de
um carro ou de um avião está protegida.
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3.1.1

Efeitos do Raio em Estruturas
Neste item, procura-se apenas abordar o assunto relativo aos danos

das descargas atmosféricas em diversas estruturas típicas. De um modo
geral, é grande ainda o desconhecimento e o grau de incerteza do efeito, da
ação e da proteção contra a descarga atmosférica.
Por este motivo as normas e recomendações existentes são
indefinidas em alguns pontos e imprecisas em outros, sendo necessários
muitos estudos e uma grande evolução no conhecimento do assunto para
que se disponha de uma melhor orientação quanto ao tratamento a ser dado
na proteção contra descargas atmosféricas.
Para se ter uma idéia da evolução lenta que existe sobre o assunto é
interessante ressaltar que, desde a proposta de Benjamim Franklin de
utilizar uma haste para proteção contra descarga atmosférica, até hoje não
se encontrou nada melhor. E isto se deu há 200 anos atrás.
Hoje, a utilização de pára-raios de Franklin em estruturas elevadas,
tem mostrado, na prática, que as laterais dos edifícios não estão bem
protegidas e deve ser complementada com outro tipo de proteção.
Os avanços atuais obtidos foram apenas na metodologia dos
cálculos e até hoje se procura consolidar uma norma no país. A norma atual
ainda está muito falha no tocante à compatibilidade eletromagnética a
equipamentos eletrônicos sensíveis localizados no interior das estruturas.
3.1.2

Normas
A nível internacional, vários encontros e conferências são feitos

reunindo diversos países no esforço de melhorar e atualizar normas
existentes, de modo a discutir e empregar tecnologias e procedimentos.
No Brasil existe a NBR-5419 - “Proteção de Estruturas Contra
Descargas Atmosféricas” da ABNT. Ela é adaptada à realidade brasileira,
com trechos das normas inglesa, americana e suíça.
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3.1.3

Nível de Proteção Contra Descarga Atmosférica
Definem-se, para as diversas estruturas, níveis de proteção a serem

usados pelo projetista de proteção contra descargas atmosféricas. Apesar
de não haver dados orientativos de como escolher o nível de proteção
adequado, existem quatro níveis que são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Nível de Proteção
Proteção Contra Descarga Atmosférica
Nível de Proteção

Caracterização da Proteção

IV

Nível Normal de Proteção

III

Nível Moderado de Proteção

II

Nível Médio de Proteção

I

Nível Máximo de Proteção

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas
contra descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Quanto maior o nível de proteção requerido, maior é a qualidade de
elementos usados na instalação. Para isso, poderão ser utilizadas as
combinações das seguintes providências:

3.1.4

•

Aumento do número de pára-raios de Franklin.

•

Hastes.

•

Condutores horizontais.

•

Uso de rede da Gaiola de Faraday.

•

Cabos de descida.

•

Superfícies de equalização dos potenciais, isto é, equipotenciais.

•

Melhoria do sistema de aterramento.

Eficiência do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica
Raios raros, de altíssima intensidade, podem danificar o sistema de

proteção e também causar algum dano na estrutura da edificação. Estes
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podem ser danos físicos na estrutura do prédio e também nos equipamentos
elétricos e eletrônicos no interior da edificação.
Especialistas internacionais, após anos de análise, produziram uma
estimativa estatística da eficiência do sistema de proteção contra descarga
atmosférica, de acordo com o nível de proteção desejado. O grau de
eficiência está registrado na Tabela 2.
Tabela 2 - Eficiência da Proteção
Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Nível de Proteção
Eficiência da Proteção
I
98%
II
95%
III
90%
IV
80%
[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

O sistema de proteção utilizado não está relacionado com a
probabilidade de queda do raio na estrutura, mas sim na sua eficiência de
captar e conduzir o raio à terra.
3.1.5

Efeitos dos Raios na Estrutura
Para efeito de análise e projeto, as diversas estruturas típicas

existentes são classificadas de acordo com os efeitos e danos (riscos) que
possam vir a sofrer por ação de uma descarga atmosférica. São elas:
a) Estruturas Comuns - estruturas cujas preocupações são os
efeitos do raio na própria estrutura.
b) Estruturas com Danos Confinados - estruturas onde, além do
dano comum, existe preocupação séria, também, com relação à atividade
interna executada.
c) Estruturas com Perigo aos Arredores - estruturas em que além
dos riscos “a” e “b”, há riscos e prejuízos nas estruturas adjacentes, ou de
uma certa região.
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d) Estruturas com Danos ao Meio Ambiente - são estruturas que
além dos danos próprios, há riscos ao meio ambiente de modo temporário
ou permanente.
Na Tabela 3, apresenta-se as classificações e agrupamentos das
estruturas e os efeitos causados pela descarga atmosférica.

Tabela 3 - Efeitos dos Raios nas Estruturas
Classificação
das Estruturas

Estruturas comuns

Estruturas com
danos
confinados
Estruturas com
perigo aos
arredores
Estruturas com
danos ao meio
ambiente

Estruturas Típicas

Efeitos dos Raios

Perfuração da isolação de instalações
elétricas, incêndio e danos materiais. Danos
Residências
normalmente limitados a objetos no ponto
de impacto ou no caminho do raio.
Risco primário de incêndio e tensões de
passo perigosas. Risco secundário devido à
interrupção de energia, e risco de vida a
Fazenda
animais devido à perda de controle
eletrônico, ventilação, suprimento de
alimentação, etc.
Danos às instalações elétricas (por
Teatros, escolas,
exemplo,
iluminação
elétrica)
e
lojas de departamento, áreas possibilidades de pânico. Falha do sistema
esportivas e igrejas.
de alarme contra incêndio, causando atraso
no socorro.
Bancos, Companhia de
Conseqüências adicionais na ligação com a
Seguro, Companhia
perda
de
comunicação,
falha
dos
Comercial, etc.
computadores e perda dos dados.
Efeitos adicionais a pessoas em tratamento
Hospitais, Casas de Repouso
intensivo, e dificuldade de resgate de
e Prisões
pessoas imobilizadas.
Efeitos adicionais dependendo do conteúdo
Indústrias
das fábricas, variando de danos pequenos a
prejuízos inaceitáveis e perda da produção
Museus, Locais Arqueológicos Perda de tesouros insubstituíveis
Inaceitável perda de serviços ao público por
Telecomunicação Usinas de
pequeno ou longo período de tempo.
força, Industria com risco de
Conseqüente perigo às imediações devido a
incêndio
incêndios, etc.
Refinarias, depósitos de
combustíveis, fábricas de
Conseqüências de incêndio e explosão da
inflamáveis, fábricas de
instalação para os arredores.
munição
Instalações químicas,
Fogo e mau funcionamento da fábrica com
laboratórios, instalações
conseqüências perigosas ao local e ao meio
nucleares, bioquímicas
ambiente com um todo.
[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]
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3.1.6

Área de Captação do Raio em Uma Estrutura
Define-se como área de captação (atração) do raio em uma

estrutura (edificação) normal, sem sistema de proteção, como sendo a área
(equivalente no solo) em que se ocorrer a incidência do raio o mesmo será
atraído pela estrutura.
Para uma edificação com geometria simétrica, a área de captação é
calculada pela soma da área de ocupação da própria estrutura mais a área
correspondente a uma faixa contígua à primeira, de largura constante e igual
à altura da estrutura, ao longo do seu perímetro. Esta área é obtida pela
expressão: Scaptação = Sestrutura + Sfaixa ao redor da estrutura. [Kindermann, K.
Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
3.1.7

Índices de Riscos
A norma NBR-5419/2001, define o índice de risco (R) que depende

de uma combinação de vários fatores e pode ser calculado pela expressão
abaixo:
R=

A+ B+C + D
F

Uma vez calculado o índice do risco R, pode-se classificar o seu
grau de risco pela Tabela 4.
Tabela 4 - Classificação dos Riscos
Índice de Risco (R)

Nível de Risco

0a2

Leves

2a3

Leves a Moderados

3a4

Moderados

4a7

Moderados a Severos

>7

Severos

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas
contra descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Os parâmetros de A a F são estimados de acordo com os critérios
relacionados nos sub-itens a seguir.
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3.1.7.1 Índice A

É o índice relativo ao tipo de estrutura e área total construída.
Resumidamente os valores numéricos do índice A são ponderados
conforme segue:
Índice A = 1 ⇒

para residência com área ≤ 465m2;

Índice A = 2 ⇒

para residência com área > 465 m2;

Índice A = 3 ⇒

para edifícios residenciais, de escritório ou
fábricas com área ≤ 2325 m2 e altura ≤ 15m;

Índice A = 4 ⇒

para edifícios residenciais, de escritório ou
fábricas com altura 15 ≤ h ≤ 23m;

Índice A = 5 ⇒

mesmo critério do índice A = 3, porém com área >
2325 m2, ou mesmo critério de A = 4 com 23 < h ≤
46 m;

Índice A = 7 ⇒

para serviços públicos de água, bombeiro, polícia
ou hangares;

Índice A = 8 ⇒

para estações geradoras de eletricidade, centrais
telefônicas,

biblioteca,

museus,

estruturas

históricas, ou prédios com h ≥ 46m;
Índice A = 9 ⇒

para construções em fazendas, abrigos em área
aberta, escolas, igrejas, teatros, estádios;

Índice A = 10 ⇒ para chaminés, torres de igrejas, torres de
controle, hospitais, edifícios para fabricação,
armazenamento

ou

manuseio

de

materiais

perigosos.
Observação: Se não houver enquadramento, procura-se obter por
similaridade o índice A.
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3.1.7.2 Índice B

É o enquadramento segundo o tipo de material usado na construção
da estrutura. Os valores dos índices vão de 1 a 5 e estão relacionados a
seguir:
Índice B = 1 ⇒

qualquer estrutura salvo madeira com telhado
metálico eletricamente contínuo;

Índice B = 2 ⇒

estrutura de madeira com telhado metálico
eletricamente contínuo;

Índice B = 3 ⇒

qualquer estrutura com telhado composto ou
telhado não contínuo;

Índice B = 4 ⇒

estrutura de aço, concreto ou madeira com
telhado metálico não contínuo;

Índice B = 5 ⇒

estrutura não metálica e telhado de madeira ou
barro.

Outras configurações de telhados podem ser telhas de barro, fibraamianto, asfalto, etc...
3.1.7.3 Índice C

Índice relacionado com a área do terreno ocupado em comparação
com as estruturas vizinhas e suas alturas relativas. Este índice vai de 1 a 10.
Índice C = 1 ⇒

área ocupada ≤ 929 m2 e estruturas da vizinhança
mais altas;

Índice C = 2 ⇒

área ocupada > 929 m2 e estruturas da vizinhança
mais altas;

Índice C = 4 ⇒

área ocupada ≤ 929 m2 e estruturas da vizinhança
mais baixas;

Índice C = 5 ⇒

área ocupada > 929 m2 e estruturas da vizinhança
mais baixas;

Índice C = 7 ⇒

altura do prédio maior que as estruturas vizinhas,
mas não as ultrapassando de 15 m;
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Índice C = 10 ⇒ altura do prédio maior que 15 m em relação às
estruturas vizinhas.
3.1.7.4 Índice D

Índice relacionado com a topografia do terreno. Seus valores vão de
1 a 5, e estão apresentados a seguir:
Índice D = 1 ⇒

planície;

Índice D = 2 ⇒

encosta de colinas;

Índice D = 4 ⇒

topo de colinas;

Índice D = 5 ⇒

topo de montanhas.

3.1.7.5. Índice E

Índice relacionado com o tipo de ocupação e conteúdo. Seus valores
são distribuídos de 1 a 10.
Índice E = 1 ⇒

para o conteúdo com materiais não combustíveis
em locais normalmente ocupados;

Índice E = 2 ⇒

para mobiliário residencial ou similar;

Índice E = 3 ⇒

para animais ou gado bovino;

Índice E = 4 ⇒

local de reuniões com número de pessoas ≤ 50;

Índice E = 5 ⇒

local com material combustível;

Índice E = 6 ⇒

local de reuniões com > 50 pessoas;

Índice E = 7 ⇒

equipamentos ou materiais de alto valor;

Índice E = 8 ⇒

serviços de gás, gasolina, telefonia, bombeiros,
pessoas imobilizadas ou em leitos;

Índice E = 9 ⇒

equipamento de operação crítica;

Índice E = 10 ⇒ conteúdo histórico ou explosivo.
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3.1.7.6 Índice F

Este índice está relacionado com os níveis ceráunicos da região em
que está localizada a estrutura. Os valores vão de 1 a 9. Sua distribuição é
feita de acordo com os dias de trovoadas por ano (Tabela 5).
Tabela 5 - Valores do Índice F

Índice F

Índice Ceráunico
(dias de trovoadas por ano)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

> 70
61 a 70
51 a 60
41 a 50
31 a 40
21 a 30
11 a 20
06 a 10
≤ 05

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas
contra descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

3.2

PÁRA-RAIOS DE FRANKLIN
São constituídos de 3 componentes básicos, que são:
•

Captores do raio;

•

Cabos de descida;

•

Sistema de aterramento.

Estes três elementos devem ser adequadamente combinados de
modo a cumprir suas finalidades, ou seja, proteger estruturas, seres
humanos, equipamentos, instalações, etc.
3.2.1

Princípio do Método de Franklin
Tem por base uma haste elevada. Esta haste, em forma de ponta,

produz sob a nuvem carregada uma alta concentração de cargas elétricas,
juntamente com um campo elétrico intenso. Isto produz a ionização do ar,
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diminuindo a altura efetiva da nuvem carregada, o que propicia o raio
através do “rompimento” da rigidez dielétrica da camada de ar (Figura 41).

Figura 41 - Haste de Franklin.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

O raio captado pela ponta da haste é transportado pelo cabo de
descida e escoado na terra pelo sistema de aterramento. Se a bitola do cabo
de descida, conexões e aterramento não forem adequados, as tensões ao
longo do sistema que constitui o pára-raios serão elevadas e a segurança
estará comprometida.

3.2.2

Região Espacial de Proteção
A região espacial de proteção é a zona protegida pelo pára-raios,

isto é, se o raio cair nessa zona, ele preferirá o caminho através do páraraios.
Muitos pesquisadores propuseram as seguintes zonas de proteção:
•

Gay-Lussac, em 1823, propôs um cilindro de altura h e raio 2h;

•

De Fonvil, em 1874, propôs um cone com vértice na ponta da
haste, formando um angulo de 63° com a vertical;

•

Comissão de Paris, em 1875, propôs um cone idêntico ao
anterior formando 60° com a haste;
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•

Chapman, em 1875, propôs um cilindro com altura h e raio h;

•

Adams, em 1881, propôs um cone formando 45° com a haste;

•

Preece, em 1881, propôs um cone especial com a lateral curva,
de altura h, tendo como base um círculo de raio h;

•

Nelsens, em 1892, propôs um cone com 30°.

Recentemente, em estudos nos Estados Unidos, verificou-se que o
ângulo do cone de proteção depende da altura e do grau de proteção
pretendido. A Tabela 6 mostra o ângulo de proteção em função da altura da
haste (h) e do grau de proteção.

Tabela 6 - Ângulos de Proteção

Grau de Proteção
Adotado
IV
III
II
I

Ângulos de Proteção
Altura Máxima (h) da Ponta
da Haste ao Solo [m]
≤ 20
55°
45°
35°
25°

20 < h ≤ 30 30 < h ≤ 45 45 < h ≤ 60
45°
35°
25°
*

35°
25°*
*
*

25°*
*
*
*

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

A nota “*” na Tabela 6 significa que a proteção por Franklin não é
suficiente. Isto porque se verificou que muitas estruturas altas protegidas por
Franklin, recebiam descarga pela lateral. Os ângulos de proteção devem
ser, em relação à vertical, como indica a Figura 42, que mostra as alturas
máximas e os ângulos correspondentes, para proteção de grau IV.
Outra questão que também entra em discussão, é a forma regular do
cone de proteção. Testes mais elaborados, feitos na França em 1984,
mostram que o cone com as laterais curvas é mais adequado à proteção.
Exatamente como é proposto no Método Eletrogeometrico da esfera
rolante.
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Figura 42 - Ângulos e Alturas Máximas para o Nível de Proteção IV.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Ao se utilizar cone regular como zona espacial de proteção contra
descarga atmosférica, deve-se localizar e achar a altura mínima da haste de
Franklin, que proteja todo o volume da estrutura.
Por exemplo, a Figura 43, mostra a altura mínima da haste para a
proteção de uma residência, considerando um grau de proteção III.

Figura 43 - Proteção com Haste de Franklin.

3.2.3

Condutor Horizontal
Um condutor horizontal tem a mesma eficiência que uma haste da

mesma altura que se desloca ao longo do condutor.
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A Figura 44 mostra um exemplo desta prática, no qual é usado um
condutor horizontal fixo a duas hastes, considerando um ângulo de proteção
de 45°.

Figura 44 - Volume de Proteção do Condutor Horizontal.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Na prática, o condutor esticado adquire a forma de uma catenária,
dificultando a obtenção da zona espacial de proteção (Figura 45).

Figura 45 - Condutor Esticado em Forma de Catenária.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

3.2.4

Condutor Horizontal Fictício de Proteção
Quando se utiliza duas ou mais hastes de Franklin, o espaço

(volume) protegido entre as hastes fica aumentado. Este aumento do espaço
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protegido pode ser associado à existência de um condutor fictício colocado
horizontalmente a uma altura menor do que a altura da haste de Franklin.
A Figura 46 esquematiza o cabo fictício juntamente com sua zona de
proteção.

Figura 46 - Área Protegida por Duas Hastes.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

O condutor horizontal fictício deverá ser colocado a uma altura um
pouco menor que a altura da haste de Franklin, cujo cálculo é obtido pela
expressão: H cabo fictício = H haste − ∆H
Onde:
H haste ⇒

altura do captor de Franklin, satisfazendo o grau de

proteção pretendido, de acordo com a Tabela 7.

H cabo fictício ⇒ altura do cabo fictício
∆H ⇒

decréscimo da altura do cabo fictício em relação à altura

da haste (captor) de Franklin.
O valor de ∆H é obtido da expressão:
∆H = H haste

D2
− R + ( R − H haste ) +
4
2
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Onde:
D ⇒ distância entre as hastes (captor) de Franklin.
R ⇒ é um parâmetro que depende do grau de proteção pretendido
da estrutura.

Tabela 7 - Parâmetro R em função do Nível de Proteção
Nível de Parâmetro

Proteção R [m]

I

20

II

30

III

45

IV

60

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Só haverá o cabo fictício se a altura da haste (Hhaste) e a distância
(D) entre as hastes de Franklin, satisfizerem as inequações:
Hhaste ≤ R

D ≤ 2 ⋅ 2 R ⋅ H haste − H 2 haste
O ângulo de proteção a ser adotado em toda a estrutura é o mesmo
para a haste de Franklin e para o cabo fictício, cujo valor é obtido
considerando a recomendação da Tabela 6.

3.2.5

Plano Fictício de Proteção
Se utilizarmos mais de duas hastes de Franklin, a zona de proteção

é obtida combinando as hastes duas a duas. Mas mesmo assim, há um
ganho real de proteção na zona central das hastes, isto é, há um plano
fictício, abaixo do qual a estrutura estará protegida.
Para o caso particular de 4 hastes de Franklin, de mesma altura
formando uma configuração quadrada, a Figura 47 mostra a altura do cabo
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fictício, a altura do plano fictício, bem como a zona de proteção do conjunto.
Onde:
A ⇒ zona de proteção devido a haste de Franklin;
B ⇒ zona de proteção devido ao cabo fictício;
C ⇒ zona de proteção devido ao plano fictício.

Figura 47 - Área de Proteção de Quatro Hastes Formando um Quadrado.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Note-se que, devido às quatro hastes, há um ganho de proteção na
zona central. Tudo se passa como se houvesse um plano fictício de proteção
colocado a uma certa altura, determinado pela expressão abaixo:
H plano fictício = H haste − ∆ plano fictício

Sendo o ∆ plano fictício , obtido pela expressão seguinte:
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∆ plano fictício = R − R 2 −

Di 2
4

Onde:
Di ⇒ comprimento da diagonal formada pelas quatro hastes, tanto

na configuração quadrada como na retangular.
R ⇒ é um parâmetro que depende do grau de proteção pretendido

na estrutura, é obtido na Tabela 7.
Só haverá o plano fictício, ou seja, a expressão Hplano

ficticio

vista

anteriormente, só poderá ser aplicada se satisfazer a inequação:
Di ≤ 2R

Evidentemente, no projeto da proteção de descarga atmosférica, o
plano fictício deverá acima da estrutura considerada, e deverá estar afastado
da região quadrangular das hastes de Franklin, numa distância dada pela
expressão abaixo:
∆ afastamento = 2 RH plano fictício − H 2 plano fictício − 2 RH haste − H 2 haste −

d2
4

Onde:
d ⇒ é a maior distância entre duas hastes do Franklin consecutivo.

3.2.6

Estruturas de Alto Risco
Em casos em que a proteção por Franklin deva proteger estruturas

de alto risco, deve-se afastar o captor e os cabos de descida no mínimo 2m
das mesmas, além de usar o ângulo que propicie maior proteção.
Um exemplo é a proteção do depósito de explosivos, cuja altura da
ponta da haste de Franklin é menor que 20m, cujo ângulo é de 25° para um
grau de proteção I (Figura 48).
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Figura 48 - Proteção de Depósito de Explosivos

3.2.7

Proteção Por Um Pára-Raios Franklin
A proteção por pára-raios tipo Franklin consiste em posicionar uma

ou mais hastes de modo que o prédio protegido fique dentro da zona
espacial de proteção. Esta proteção consiste da interconexão dos elementos
apresentados na Figura 49.

Figura 49 - Prédio Protegido Pelo Pára-Raios Franklin
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Estes elementos estão listados a seguir:
a) Captor - que pode ser de uma só ponta ou em forma de bouquet;
b) Conector - para prender o cabo de descida do captor;
c) Haste de Sustentação - para elevar o captor na altura desejada;
d) Espaçador - para manter o cabo de descida afastado da
estrutura ou da haste de sustentação;
e) Braçadeira - para fixar o espaçador à haste de sustentação;
f)

Cabo de Descida - para interligar o captor ao sistema de

aterramento;
g) Isolador - pode ser de dois tipos: modelo industrial com classe de
tensão de 10kV ou tipo roldana usado na estrutura do espaçador;
h) Aterramento - para produzir conexão com a terra;
i)

Tubo Protetor - de material não condutor, para evitar atos de

vandalismo e evitar tensão de toque direto com o cabo de descida;
j)

Cobertura de Conexão - de material emborrachado, para

proteger a conexão da corrosão.

3.2.8

Captor
Captor é o elemento metálico que está no ponto mais alto da

estrutura. O captor pode ser bronze, latão, ferro ou aço inoxidável. No captor
se forma uma grande concentração de cargas elétricas produzindo um
campo elétrico intenso, diminuindo a rigidez dielétrica do ar, possibilitando a
captação do raio. O captor poderá ter várias pontas para distribuir o impacto
da descarga elétrica do raio (Figura 50).
Um ponto polêmico é a forma do captor da haste. O mesmo deverá
terminar em forma pontiaguda ou em bola.
Como a distância entre o captor e a nuvem é grande, não há
influência da forma da ponta do captor. Estudos realizados em laboratórios
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não constatam diferença de atuação nos dois formatos. A forma
arredondada, devido a sua característica, poderá receber um raio de maior
potência sem maiores problemas.

Figura 50 - Captor em Ponta

3.2.9

Cabo de Descida
O cabo de descida tem a função de conduzir o raio desde o captor

até o sistema de aterramento. Esta condução deverá ser feita de modo a
não causar dano na estrutura protegida, manter os potenciais abaixo do
nível de segurança e não produzir faiscamentos laterais com estruturas
metálicas vizinhas.
O cabo de descida deve ser preferencialmente contínuo. Se não for
possível, usar emendas metalizadas. Estas emendas devem ter secção
maior ou igual a do cabo de descida, e ser feita por um dos processos
indicados a seguir:
•

Solda exotérmica, conhecida como aluminotermia, cuja conexão

é feita pela fusão obtida pela ignição e combustão dos ingredientes contidos
em um cadinho.
•

Brassagem com liga Phoscopper. É uma união feita usando o

maçarico (Oxi-Acetileno), que produz o calor necessário para formar liga de
cobre e fósforo (Phoscopper). Este tipo de emenda é também conhecido
como solda heterogênea. Neste tipo de solda deve haver uma superposição
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dos cabos no mínimo de 20 diâmetros. [Leite, D. M., Proteção em
edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]

3.2.10 Bitola do Cabo de Descida
Como o raio elétrico produz aquecimento no cabo de descida, os
limites térmicos do cabo devem ser garantidos pelo dimensionamento
adequado da sua bitola. A prática tem mostrado que estes limites são
garantidos pelas bitolas mínimas indicadas na Tabela 8.
A energia do raio é proporcional ao seu tempo de atuação. Portanto,
devido ao raio, a energia dissipada dentro do condutor é pequena,
produzindo uma pequena elevação de temperatura, que de modo algum
compromete as características físicas e químicas do material do cabo de
descida.
Tabela 8 - Secção do Cabo de Descida
Bitola Mínima do Cabo de Descida
Material

Bitola

Cobre

16mm²

Alumínio

25mm²

Aço

50mm²

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Em termos de efeito térmico, as bitolas dos cabos da Tabela 8 estão
superdimensionadas. O dimensionamento do cabo de descida é feito
associando os efeitos térmicos e os esforços mecânicos, aos quais o cabo
está sujeito. Os esforços mecânicos são devidos ao seu tracionamento,
causado pelo estendimento do cabo na horizontal e inclinado, e também
devido à distribuição do seu próprio peso, distribuindo-se adequadamente os
espaçadores, controlam-se os esforços mecânicos no cabo de descida.
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3.2.11 Número de Descida
Quando a corrente do raio flui pelo cabo de descida, é gerado ao
seu redor um campo magnético variável que atrai e induz tensão nos
materiais condutores (Figura 51).

Figura 51 - Indução de Corrente.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Para atenuar as correntes induzidas nos materiais condutores
vizinhos, deve-se distribuir o cabo de descida. A distribuição divide os efeitos
térmicos e também proporciona uma redução nos campos magnéticos
internos à estrutura. Esta distribuição é feita de maneira uniforme ao longo
do perímetro do prédio protegido, mantendo-se os afastamentos máximos
indicados na Tabela 9.
Tabela 9 - Espaçamento Máximo entre os cabos de descida
Cabos de Descida
Nível de Proteção
Espaçamento Máximo
I
10m
II
15m
III
20m
IV
25m
[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

A distribuição dos cabos de descida, é feita com os objetivos citados,
mas

principalmente

para

produzir

uma

neutralização

nos

campos

magnéticos internos na estrutura, de modo a minimizar as interferências nos
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equipamentos elétricos e eletrônicos.
Note que as armações e ferragem da própria estrutura, formam
anéis que oferecem de certo modo uma blindagem, diminuindo os efeitos
eletromagnéticos no interior do prédio.
Ainda para diminuir mais o efeito da indução eletromagnética, o cabo
de descida deve estar afastado da coluna montante da fiação dos cabos de
energia elétrica e telefônicos, descida de antena de rádio e TV e cablagem
de TV a cabo. Este afastamento evita tensões induzidas durante a
passagem do raio pelo cabo de descida. Todo equipamento eletrônico
importante, central telefônica ou computadores, devem ficar no meio e nos
andares inferiores do prédio, sofrendo deste modo menores influências
eletromagnéticas do raio. Nas partes mais altas (andares superiores,
principalmente

cobertura)

não

devem

ser

instalados

equipamentos

eletrônicos sensíveis.

3.2.12 Superfícies Equipotenciais na Estrutura
Devido às diferenças de potenciais que aparecem ao longo do cabo
de descida e às tensões induzidas nos condutores adjacentes, podem surgir,
no

interior

da

estrutura,

danos

materiais

(perfuração

devido

ao

centelhamento) e pessoais (choque elétrico).
Além do mais, no projeto de proteção de descarga atmosférica, os
cabos de descida não formam uma distribuição uniforme e simétrica,
podendo durante a descarga gerar potenciais distintos na mesma altura do
prédio. Deste modo, é conveniente ligar todos os cabos de descida por um
condutor horizontal próximo ou junto ao solo e a cada 20m de altura (Figura
52).
Esta ligação tem o objetivo de formar uma superfície equipotencial.
Isto é, como o próprio nome indica, mantém o potencial no mesmo nível de
tensão, evitando deste modo diferenças de potenciais entre quaisquer
pontos nesta estrutura de equalização.
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Figura 52 - Superfícies Equipotenciais.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Deste

modo,

esta

superfície

de

equalização

pode

ter

momentaneamente o seu potencial levantado em relação ao solo, mas toda
a estrutura ficará com o mesmo potencial, evitando deste modo
faiscamentos e riscos quanto à segurança humana.
Como as correntes que trafegam pela estrutura de equalização de
potenciais são pequenas, as bitolas dos cabos são menores que os cabos
de descida e as conexões podem ser feitos com mais simplicidade.
A bitola do cabo de ligação horizontal da superfície de equalização é
dada na Tabela 10.
Tabela 10 - Cabos de Equalização
Bitola Mínima do Cabo de Equalização
Material

Seção Transversal

Cobre
Alumínio
Ferro

6mm²
10mm²
16mm²

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas
atmosféricas. São Paulo, 2001]
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À superfície equipotencial pode ser feita aproveitando a própria
armação metálica da laje e vigas do prédio, desde que as conexões sejam
feitas convenientemente. Estas conexões podem ser:
•

Cavilhadas com conector ou parafuso de aperto;

•

Solda a eletrodo revestido;

•

Solda exotérmica;

•

Brassagem com phocospper.

A conexão cavilhada, na qual o contato elétrico é feito por pressão, é
um problema devido à baixa qualidade elétrica do ferro usado na construção
civil. Deste modo, deve-se lixar o local e efetuar a conexão e, logo a seguir,
cobrir toda a conexão com o material emborrachado. Esta conexão deve ser
feita por pessoa especializada e competente.
As soldas a eletrodo revestido, exotérmica ou a brasagem geram
muito calor localizado, tendo-se deste modo altíssimos gradientes térmicos,
produzindo a têmpera no ferro (aço carbono), mudando suas características
mecânicas de tensionamento e ruptura. Uma maneira de contornar este
problema é deixar, na armação metálica da estrutura, uma ponta adicional
apenas para efetuar a conexão elétrica, por solda ou brassagem, ou seja,
por qualquer processo a quente.
Qualquer conexão feita na ferragem do concreto, abaixo do nível do
solo, deve ser também coberta com material emborrachado. Isto é feito para
diminuir a corrosão galvânica. Deve-se ter cuidado, quando da utilização de
cabo de cobre e do ferro da estrutura do prédio como descida, porque a
velocidade da propagação do raio no cobre é de 3 a 9 vezes maior que no
ferro. Portanto, todas as configurações de descida devem ser exatamente
iguais, para não gerarem nos pontos de mesma altura potenciais diferentes.
[Leite, C. M.; Pereira, M. F. Técnicas de aterramentos elétricos, 2ª Ed, São
Paulo: Mydia Editora, 1996]
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3.2.13 Centelhamento Lateral
Nos materiais condutores vizinhos aos cabos de descida e
distanciados da superfície de equalização, o campo magnético gerado pelo
raio pode induzir tensões que provocam centelhamento pelo ar ou pelo
interior das paredes do prédio. Este centelhamento, além do perigo ao ser
humano, pode provocar incêndios.
Durante a condução do raio pelo cabo de descida, o seu campo
magnético variável induz tensão em qualquer material condutor que esteja
na sua proximidade (Figura 53). [Kindermann, K. Descargas atmosféricas,
Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]

Figura 53 - Tensão Induzida no Condutor.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Devido à superfície equipotencial, a tensão v(t) e vcd(t) são iguais e
representam a diferença de potencial entre o material condutor e o cabo de
descida. Se esta tensão vcd(t) exceder à rigidez dielétrica do material que
estiver entre o cabo de descida e o material condutor, haverá disrupção, isto
é, haverá um arco elétrico, podendo produzir incêndio. [Kindermann, K.
Descargas atmosféricas, Porto Alegre: Editora Sagra, 1997]
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Assim, para prédios protegidos com número de descida adequado e
com superfícies de equalização de 20m em 20m, à distância entre o material
condutor e o cabo de descida, para não haver centelhamento, deve ser tal
que verifique a inequação:

d≥

Ki Ke L
K material

Onde:
d ⇒ distância (m) para não haver centelhamento (Figura 52);
L ⇒ comprimento efetivo (m) do material condutor paralelo ao cabo

de descida;
Ki ⇒ coeficiente que depende do nível de proteção desejado, obtido

da Tabela 11.
Tabela 11 - Coeficiente Ki
Nível de Proteção

Coeficiente Ki

I

0,1

II

0,075

III e IV

0,05

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Kmaterial ⇒ coeficiente que depende da rigidez dielétrica do material

existente entre o cabo de descida e o condutor paralelo. Valor é obtido da
Tabela 12.
Tabela 12 - Coeficiente Kmaterial .
Material

Coeficiente Kmaterial

Ar

1,0

Sólido

0,5

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Ke ⇒ coeficiente que depende da configuração dimensional do cabo

de descida. Este valor é obtido pelas Figuras 54, 55 e 56.
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Figura 54 - ke = 1 para um Cabo de Descida.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Figura 55 - ke = 0,66 para Cabos de Descida Dispostos ao longo de um Alinhamento.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Figura 56 - Valor de Ke = 0,44 para a Configuração Tridimensional.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Em caso de estruturas com nível de proteção IV, a distância mínima
entre o cabo de descida e as janelas ou portas metálicas deve ser de 50 cm.
Se o pavilhão a ser protegido for grande (Figura 56), pode-se usar cabo de
descida adequadamente distribuído no seu interior.

101

3.2.14 Espaçador
O espaçador é um dispositivo usado com as seguintes finalidades:
•

Manter o cabo de descida afastado da estrutura, numa distância
pré-definida;

•

Sustentar o cabo de descida, de modo a mantê-lo na sua
posição pré-definida.

O espaçador consta basicamente de uma armação metálica,
contendo um isolador tipo roldana.
O espaçador mantém a distância entre o cabo de descida e haste de
sustentação do captor, telha, ou paredes laterais. O espaçador próprio para
manter o cabo de descida afastado da haste de sustentação é o indicado na
Figura 57.

Figura 57 - Espaçadores com Braçadeiras

Os espaçadores à esquerda da Figura 57 são próprios para um cabo
de descida, enquanto os espaçadores à direita são para dois cabos de
descida provenientes do mesmo captor.
Na Figura 58, são mostrados vários espaçadores com diversos tipos
de fixação, próprios para serem usados nas paredes laterais, inclinadas ou
horizontais.

Figura 58 - Espaçadores com diversos Tipos de Fixação
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Precisando passar sobre telhas, pode-se usar o espaçador indicado
na Figura 59.

Figura 59 - Espaçadores para Telhado

O isolador de roldana do espaçador é um isolador simples, de
porcelana, usado comumente em redes elétricas. A parte metálica do
espaçador, que abraça o isolador de roldana, não deve formar um anel. O
mesmo deve abraçar o isolador de roldana, deixando uma folga como
mostra a Figura 60.

Figura 60 - Sustentação do Isolador de Roldana.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Se a armação metálica abraçar o isolador de roldana de modo a
fechar o anel, durante a passagem da descarga do raio, o seu campo
magnético variável criará correntes circulantes pelo anel. Estas correntes do
anel criarão um novo fluxo magnético que entrarão em oposição, dificultando
a passagem do raio. Ou seja, todos os anéis dos espaçadores do sistema de
proteção funcionarão como uma bobina, aumentando a impedância ao raio.
Isto gerará tensões elevadas, podendo produzir descargas laterais,
faiscamentos, e risco à segurança humana.
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A distância máxima entre o cabo de descida e a estrutura, é de
20 cm. Este é o caso da estrutura formada de material combustível. No caso
a distância máxima entre dois espaçadores é de 2 m. Principalmente na
vertical, devido ao peso do cabo de descida, deve-se usar um prendedor
junto ao espaçador. Isto é feito para evitar escoamento e tensionamento no
cabo de descida. A distância entre dois prendedores consecutivos não deve
ser maior que 10m. Se as paredes laterais do prédio forem de material não
combustível, pode-se deixar o cabo de descida diretamente na parede ou
embutido no reboco.
3.2.15 Tubo Protetor
Tubo protetor (Figura 49 letra i) deve ser feito de material não
condutor com as seguintes finalidades:
•

Proteger o cabo de descida de ação mecânica voluntária ou
involuntária;

•

Evitar a possibilidade de tensão de toque no instante da
descarga do raio.

O cabo de descida passa pelo tubo protetor até atingir o sistema de
aterramento. O tubo protetor deve ter no mínimo 2,5m de comprimento
acima do solo com 2” de diâmetro e seu material deve ter boa resistência
mecânica e não ser condutor. Normalmente são usados tubos de PVC ou
fibro-cimento.
Não se deve usar tubos metálicos para não blindar o cabo de
descida (Figura 61). Se forem utilizados cabos metálico, no instante da
descarga, as correntes de Foucault induzidas no tubo metálico geram um
campo magnético que se opõe ao campo magnético do raio. Em
conseqüência, a corrente do raio tem dificuldade de passar pelo tubo,
podendo espalhar-se, produzindo descargas laterais e causando perigo e
danos na circunvizinhança. Ou seja, o tubo metálico neste caso funciona
como uma bobina. Esta produz uma impedância dinâmica que aparece
instantaneamente durante a descarga e opõe-se à passagem do raio.
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Modernamente, pode-se colocar o tubo protetor embutido na parede, de
modo a ficar escondido, evitando exposição a danos mecânicos e estéticos.

Figura 61 - Corrente Induzida no Tubo Protetor Metálico

3.2.16 Isolador
Quando o pára-raios for bem projetado e instalado, o dano maior
ocorre no ponto de impacto do raio no captor. Uma vez captado, o raio será
escoado a terra sem maiores problemas. Portanto, o uso do isolador
industrial de classe de tensão de 10kV como indicado na Figura 49 (g) é
opcional. Isto é, pode-se fixar o captor diretamente na haste de sustentação.
O isolador de roldanas faz parte do conjunto denominado espaçador
(Figura 57).
3.2.17 Sistema de Aterramento
O sistema de aterramento é o elemento que está intimamente ligado
ao solo. Mesmo assim, um sistema simples e eficiente, é o da Figura 62, que
poderá ser usado em cada descida.
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Figura 62 - Aterramento tipo “Pé de Galinha” ou triangular.
[Fonte: Leite, Carlos Moreira; Pereira, Mario Filho, Técnicas de
Aterramentos Elétricos, São Paulo, 1996]

Este aterramento é eficiente, porque o raio é dividido simetricamente
em três partes e escoa para a terra. As interações mútuas dos fluxos
magnéticos da descarga, em cada haste de aterramento, força um
escoamento simétrico no solo, produzindo deste modo uma dispersão
uniforme atenuando as tensões de passo.
O material do sistema de aterramento, devido à água e sais minerais
próprios do solo, sofre o efeito da corrosão. Sendo a conexão o ponto mais
vulnerável, ela deverá ser coberta com um material emborrachado. Caso
esta providência não seja adotada, forma-se na conexão, devido à corrosão,
uma película de óxido, que sendo isolante, coloca em risco todo o sistema
de proteção.
Durante a descarga, a resistência entre nuvem e terra é grande, na
ordem de 1000 a 1500Ω. Deste modo, a resistência do sistema de
aterramento pouco influencia na oposição ao raio. O valor da resistência do
sistema de aterramento é importante do ponto de vista da segurança
humana e risco à estrutura.
Uma opção importante e muito recomendável é o aterramento
profundo. Neste caso, o raio é levado e escoado no fundo do solo,
eliminando os riscos de tensão de toque e passo, não criando problemas e
danos nos micro-animais que vivem nas camadas superficiais do solo.
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Outra opção, também importante é a utilização da sapata do prédio
como participante do sistema de aterramento (Figura 63).

Figura 63 - Sapata como aterramento elétrico.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

A resistência de terra da sapata constituída de concreto molhado é
dada pela expressão:
R sapata =

2ρ
2

π ⋅3 V

Onde:
V ⇒ volume do concreto da sapata no solo em m³.

ρ = resistividade do concreto em Ω.m
Ensaios efetuados indicam a performance da suportabilidade do
concreto à corrente elétrica, no período de dissipação do raio:
•

Até 5 A/cm² não haverá nenhum dano no concreto;

•

De 10 a 15 A/cm², algum dano no concreto poderá ocorrer;

•

15 A/cm², danos poderão comprometer o concreto.

Os ensaios foram efetuados no concreto sem armações metálicas.
Neste caso, se durante a construção do prédio é feita uma boa conexão
elétrica entre as ferragens da viga de baldrame e das sapatas, a interligação
das sapatas está garantida e não é necessário o anel de equalização. O
aterramento utilizando as fundações do prédio tem valor baixo, sendo muito
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melhor do que o atual aterramento convencional que é de colocar hastes de
cobre aterradas, com comprimento de 2,40 m numa caixa de inspeção cujo
diâmetro é de 30 cm.
3.2.18 Pára-Raios em Embarcações
Embarcações

de

qualquer

tipo,

principalmente

nos

navios,

navegando no mar, devido ao fato de serem metálicos e altos (são
irregularidades, “pontas”, na superfície uniforme do mar) propiciam a
formação de um caminho de menor rigidez dielétrica, facilitando a ocorrência
de raios. Por este motivo, toda embarcação deve ser provida de pára-raios
para captar a descarga e escoá-la à sua parte metálica do casco e desta à
água do mar.
Navios com estrutura toda metálica possuem naturalmente um
completo sistema pára-raios. Mastros e torres altas formam um pára-raios
com zona de proteção que cobre todo o navio. A estrutura metálica da
embarcação comporta-se como um complexo cabo de descida e seu casco,
afunilado em forma de quilha, mantém uma grande área de contato com a
água do mar, dissipando a descarga com uma baixa densidade de corrente,
funcionando identicamente a um aterramento, que, agora é feito na água do
mar. Além disto, a estrutura do navio é uma perfeita Gaiola de Faraday.
Pode-se dizer, portanto, que navios (metálicos), devido ao seu desenho,
possuem naturalmente proteção tipo Franklin e Gaiola de Faraday
conjugadas.
Embarcações menores, mas com mastros altos, tais como veleiros
estão mais sujeitos à descarga atmosférica do que embarcações do mesmo
porte, ou maiores, com menor altura.
Em qualquer embarcação, grande ou pequena, deve-se sempre usar
a proteção contra descarga atmosférica, de modo que o mastro, ou estrutura
mais elevada, seja ligado à quilha, através de um caminho condutor. Este
caminho condutor (metálico) deve ser feito com fio de cobre, ou
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aproveitando a própria estrutura metálica da embarcação, que neste caso
deverá ter continuidade garantida.
Em embarcações que usam mastro e casco de madeira ou fibra de
vidro, deve-se estender um cabo de cobre de 16mm², desde a parte mais
alta até a quilha, de modo a formar um caminho, dentro das possibilidades o
mais curto possível. O ideal é colocar no casco uma placa de cobre de 0,5 x
0,5m com espessura de 1,5mm. O cabo de descida deve ser conectado
nesta placa. Esta última aumenta o contato com a água do mar, melhorando
a qualidade deste “aterramento” (Figura 64).

Figura 64 - Proteção contra descarga atmosférica em embarcação.
[Fonte: Leite, Carlos Moreira; Pereira, Mario Filho, Técnicas de
Aterramento Elétricos, São Paulo, 1996]

3.3

GAIOLA DE FARADAY
A proteção por Franklin utiliza uma haste (captor) ou fio estendido

horizontalmente como forma de captura do raio. Já o princípio básico da
proteção proposta por Michel Faraday (1791-1867) é usar os condutores de
captura em forma de anel. Os condutores em anel formam malhas ou
gaiolas, advindo daí o nome da Gaiola de Faraday. A Gaiola de Faraday por
ser uma proteção eficiente é largamente adotada. Para melhorar a sua
eficiência, pode ser usada consorciada com a proteção de Franklin.

109

3.3.1

Lei de Lenz
Qualquer sistema condutor em anel, tende a reagir às variações de

campos magnéticos. Esta reação se dá pela circulação de corrente induzida
no anel, que por sua vez. cria um campo magnético contrário à variação do
campo magnético indutor. Esta é a famosa Lei de Lenz, (H.F.E. Lenz, 18041864), que é fundamental na determinação do sentido da corrente induzida
(Figura 65).

Figura 65 - Lei de Lenz.

3.3.2

Princípio da Proteção por Faraday
O princípio básico deste método de proteção é a Lei de Lenz. A

Gaiola de Faraday é formada por várias quadrículas de condutores, ou
sejam, anéis, que evitarão a penetração do raio no interior do prédio.
Faraday, na sua experiência, demonstrou que quando as correntes
uniformemente distribuídas passam pela Gaiola, o campo magnético no
interior da mesma é nulo. Quando as correntes não são uniformes o campo
no seu interior não é nulo, mas é muito pequeno. O raio ao cair na estrutura,
não produz uma dissipação uniforme. Por este motivo ocorrem induções
internas devido à variação do campo magnético existente no interior da
gaiola.
A proteção devido a Gaiola de Faraday se dá porque as correntes
induzidas nas quadrículas criam campos magnéticos de oposição, levando o
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raio para as bordas da malha, obrigando-o a fluir para o cabo de descida
(Figura 66).

Figura 66 - Condução do raio para o cabo de descida.

Quanto mais malhas tiver a gaiola, melhor a blindagem, portanto.
melhor a proteção. A proteção só será máxima quando toda a gaiola for
metálica, isto é, se o prédio estiver dentro de uma caixa metálica contínua.

3.3.3

Dimensões das Quadriculas da Gaiola de Faraday
Como resultado de vários estudos, foi estabelecida a dimensão das

quadrículas (retículos), isto é, os espaçamentos dos condutores para
diferentes graus de proteção. Nesta proposta, os retículos da Gaiola são
quadrados, isto é, formam quadrículas. As distâncias máximas dos
espaçamentos dos condutores da malha, em relação ao grau de proteção
pretendido estão na Tabela 13.
Tabela 13 - Espaçamento dos Condutores
Quadrícula da Gaiola de Faraday
Grau de Proteção

Distância Máxima dos
Espaçamentos

I

5m

II e III

10 m

IV

20 m
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Pela tabela acima, os retículos da Gaiola de Faraday devem ser
quadrados. Hoje, aceita-se formar retículos retangulares, sendo um lado
dado pela Tabela 13 e o outro lado 1,5 a 2 vezes mais. Assim, os retângulos
da Gaiola de Faraday terão as dimensões indicadas na Tabela 14.
Tabela 14 - Retângulo da Gaiola de Faraday
Quadrícula da Gaiola de Faraday
Grau de Proteção

Distância Máxima dos
Espaçamentos

I

5 x 7,5

II e III

10 x 15

IV

20 x 30

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Locais de antenas de TV, de rádio, antenas parabólicas, ou letreiros
luminosos, deverão ser protegidos usando pára-raios de Franklin.

3.3.4

Cabos de Descida
Recomenda-se usar em cada canto do prédio um cabo de descida.

Nas laterais emprega-se o mesmo critério do espaçamento do cabo de
descida do método de Franklin.
Na lateral os anéis retangulares são formados com a malha superior,
com os cabos de descida e com a malha de equalização. Os espaçamentos
na lateral não seguem o recomendado nas Tabelas 13 e 14, mas sim o
espaçamento usado no método de Franklin. Estas malhas na lateral do
prédio dão proteção contra descarga nas laterais.
Portanto, a Gaiola de Faraday do prédio é composta pela malha
superior e quadrículas laterais. Como a probabilidade do raio é maior na
cobertura do prédio, sua malha é mais fechada, isto é, mais quadriculada. Já
nas laterais as malhas são maiores, porque a incidência do raio é menor.
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Se o prédio for construído com aberturas (janelas) metálicas, elas
funcionarão como um anel de oposição ao raio, ajudando deste modo a
melhorar a qualidade da Gaiola de Faraday (Figura 67).

Figura 67 - Gaiola de Faraday em edificações.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

3.3.5

Instalação da Malha Superior da Gaiola da Faraday
Uma vez projetada a malha superior, deve-se decidir a forma de sua

instalação. Há quatro modos de proceder:
a)

grade (malha) suspensa. formando um varal a certa altura da
cobertura;

b)

grade (malha) suspensa a 20cm da cobertura;

c)

grade (malha) depositada sobre a cobertura;

d)

grade (malha) embutida na própria laje da cobertura.

Os itens “a”, “b” e “c“, são interessantes quanto ao aspecto da
inspeção e manutenção. O item ‘d” esteticamente é melhor, com o
inconveniente da descarga do raio danificar o concreto no seu ponto de
impacto, sem maiores problemas para a estrutura.
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Quanto a malha lateral, não há maiores problemas, porque a
possibilidade de ocorrência do raio é bem menor. Se o raio cair na lateral, no
ponto de impacto, pedaços de cimento podem cair.

3.3.6

Coberturas Metálicas
Quando as coberturas metálicas formam uma blindagem completa

da Gaiola de Faraday a malha superior é dispensável. Neste caso, deve ser
usada a mesma quantidade de cabos de descida recomendada pelo método
de Franklin.
O raio ao atingir a cobertura metálica, se dispersará pela mesma,
dirigindo-se aos pontos da conexão dos cabos de descida, e finalmente
escoando a terra. A preocupação maior neste caso é quanto à espessura da
cobertura metálica. Isto porque o impacto do raio não deverá produzir pontos
de aquecimento no lado interno da estrutura.
Se o interior da estrutura for ocupado por material comum de alto
ponto de fulgor, e o impacto do raio não vier a produzir aquecimento interno,
a espessura mínima da chapa metálica é dada pela Tabela 15.

Tabela 15 - Espessura Mínima da Chapa
Nível de Proteção

I a IV

Material da Chapa

Espessura da Chapa
(Mínimo)

Aço

0,4 mm

Cu

0,3 mm

Al

0,7 mm

Zn

0,7 mm

[Fonte: ABNT - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas. São Paulo, 2001]

Adicionando 2 mm na espessura da chapa indicada na Tabela 15,
elas serão adequadas para captar e escoar o raio, de modo que o
aquecimento interno seja menor que o ponto de fulgor dos produtos
inflamáveis e combustíveis, tais como gás, álcool, gasolina, etc. (Figura 68).
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A cobertura metálica deve ter perfeita continuidade elétrica. Deste
modo, deve-se efetuar as conexões (jumper), usando qualquer processo
recomendado anteriormente.

Figura 68 - Aquecimento no local de impacto do raio.

3.3.7

Estruturas Extensas
Em estruturas extensas, para evitar a proteção por Franklin. que

formaria um verdadeiro “paliteiro”, recomenda-se usar Gaiola de Faraday,
conjugada com Franklin.
Na malha superior da Gaiola da Faraday, os cabos das cumieiras e
do anel externo, deverão ser complementados com pequenos captores de
30 a 50 cm, distanciados de 5 a 8 m (Figura 69).

Figura 69 - Cabo do anel e cumieiras com pequenos captores.
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3.4

MÉTODO ELETROGEOMÉTRICO
Este método, adotado mais recentemente, é aplicado para

dimensionar sistemas de proteção do tipo Franklin ou gaiola de Faraday. A
zona de proteção definida por este método se assemelha ao método do
cone do pára-raios tipo Franklin.
É uma técnica moderna, que está sendo adotada em muitos países,
inclusive, fazendo parte de muitas normas. É a mesma técnica usada na
coordenação da isolação de Linha de Transmissão, que agora está sendo
implementada e aplicada em edificações.

3.4.1

Zona Espacial de Proteção
É a região subentendida em torno da estrutura, na qual as

descargas elétricas que ali incidiram, tenderiam a fluir para o sistema de
proteção. Ou seja, é a região realmente protegida.
Esta zona protegida é a região em que a esfera rolante não
consegue tocar. A esfera é rolada sobre o solo e sobre o sistema de
proteção e a região em que ela não tocar é a zona protegida. Por exemplo, a
Figura 70, mostra a zona de proteção obtida pela esfera rolante de um
sistema de proteção constituído de uma haste de Franklin.

Figura 70 - Zona de proteção.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]
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A linha com traço cheio é o lugar geométrico do centro da esfera
rolante e a região limitada pela linha pontilhada é a zona protegida. Qualquer
estrutura ficará protegida se estiver totalmente contida na zona de proteção.
Outro exemplo é a proteção de uma casa, Figura 71.
A esfera rolante não poderá tocar na casa.

Figura 71 - Proteção da casa.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

3.4.2

Cabo Esticado
Quando se emprega um cabo esticado como proteção, dependendo

da altura do mesmo, a zona de proteção pode ter vários tamanhos (Figura
72).

Figura 72 - Cabo esticado.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]
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Observe-se que se o cabo esticado estiver muito alto, a região
protegida é menor (Figura 73).

Figura 73 - Cabo esticado muito alto.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

3.4.3

Haste Elevada
O método da esfera rolante mostra claramente a pequena zona

protegida pela haste elevada. Isto evidencia o fato da haste de Franklin não
ser útil para proteger estruturas elevadas (Figura 74).

Figura 74 - Haste elevada.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Neste caso, a melhor proteção é a consorciada com a Gaiola de
Faraday e a haste de Franklin.
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3.5

PÁRA-RAIOS IONIZANTES
Sabe-se que quanto mais carregada à nuvem, maior é a indução de

cargas elétricas no pára-raios de Franklin. Conseqüentemente maior o
campo elétrico e o grau de ionização do ar. Isto equivale a uma zona
espacial de proteção variável com grau de carregamento da nuvem. Este é o
comportamento natural do pára-raios de Franklin, conhecido como de
atração passiva.
Os pára-raios de ação ativa funcionam pelo princípio básico de
gerar, no momento ou durante todo o tempo, qualquer artifício que crie uma
alta ionização no ar sobre o pára-raios. Esta ionização é gerada no momento
que:

3.5.1

•

Ocorre uma tempestade;

•

Uma nuvem carregada estiver acima do pára-raios;

•

A descarga elétrica está evoluindo em direção a terra;

•

Ou durante todo o tempo.

Pára-Raios Radioativo
Sua ação ativa (dinâmica) é produzida pelos elementos radioativos

que

bombardeiam o

ar, ionizando-o. Esta ação

radioativa

ocorre

permanentemente durante toda a vida útil do pára-raios.
O pára-raios radioativo é semelhante ao pára-raios de Franklin. No
seu captor são colocados os elementos (material) radiativos.
3.5.1.1 Elementos Radioativos Utilizados nos Pára-raios Radioativo

Inicialmente era utilizado o elemento radioativo Rádio-266 que emite
partículas alfa (núcleos de Hélio). O Rádio existe sempre em equilíbrio com
os seus descendentes, entre eles o Rádio-266, gás nobre e altamente
difusível, que emite ainda radiações alfa e gama. Observe-se que esta última
tem grande poder de penetração em todas as direções, tornando a selagem
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da fonte radioativa muito crítica e difícil.
Por esta razão, foi abandonada a utilização do Rádio nos pára-raios
radioativos. Com o avanço da Tecnologia Nuclear, surgiram os elementos
sintéticos, como o transurânico Amerício 241, que é um excelente emissor
de partículas alfa. Este elemento praticamente não emite radiações gama,
sendo, portanto, de baixo fator de penetração, o que facilitou o seu uso nos
pára-raios radioativos. A vida média destes elementos varia numa faixa de
200 a 500 anos.
3.5.1.2 Abolição do Pára-Raios Radioativos no Brasil

Recentemente foram levantados vários problemas relativos ao
desempenho, uso, manuseio, vida útil, aplicação e instalação do pára-raios
radioativo.
A polêmica se fundamenta nos seguintes fatos:
•

A zona espacial de proteção não é muito maior que a do páraraios tipo Franklin.

•

Risco de armazenagem.

•

Risco no manuseio durante a instalação.

•

Risco no uso indiscriminado de pára-raios nos prédios com
alturas distintas.

•

Vida útil do elemento radioativo (média de 450 anos) dezenas de
vezes maior que a vida útil do prédio e dos elementos que
compõem o pára-raios.

•

Quando o pára-raios ficar velho e fora de uso, onde guardar a
carcaça radioativa?

Devido aos problemas acima levantados, o uso do pára-raios
radioativo está sendo profundamente questionado, sendo que no Brasil está
praticamente abolido.
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3.6

NOVAS TECNOLOGIAS DE PÁRA-RAIOS E DETECÇÃO DE
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

3.6.1

Detector de Raios
É um aparelho que pode ser utilizado onde há grandes

concentrações de raios e em áreas onde há necessidade de evacuar
pessoas com antecedência (Figura 75).

Figura 75 - Detector de Raios

3.6.1.1 Como Interpretar as Cores dos LEDs:

VERDE:

não há ocorrência de tempestade na área
correspondente;

AMARELO:

ocorrência de tempestade de pequena
intensidade na área correspondente;

VERMELHO:

indica a ocorrência de tempestade severa na
área correspondente.
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3.6.1.2 Como Funciona

As

informações

sobre

o

andamento

das

tempestades

são

apresentadas por 3 LEDs (indicadores luminosos), de acordo com as
seguintes convenções:
1º LED:

Informa sobre a ocorrência de tempestades no local da
instalação do equipamento (abrangendo uma região de,
aproximadamente, 6km de distância).

2º LED:

Informa sobre a ocorrência de tempestades numa região
próxima (atuando em distância de, aproximadamente, 6
a 20km).

3º LED:

Informa sobre a ocorrência de tempestades distantes
(atuando em distâncias entre, aproximadamente, 20 a
50km).

3.6.1.3 Coleta de Dados

A cada 15 minutos o detector efetua um rastreamento da quantidade
e intensidade dos relâmpagos que estão acontecendo e dessa forma
processando dados para as informações que são apresentadas no painel. O
detector é utilizado em áreas abertas tais como:

3.6.2.



Campos de golf;



Campos de futebol;



Parques;



Clubes;



Indústrias; e



Refinarias.

Sistema de Aterramento CHEM-ROD
O CHEM-ROD (Figura 79) é um sistema de aterramento de baixa

resistência elétrica ultra eficiente, especialmente para:
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Sistemas de proteção contra raios.



Sistemas de descargas de sobretensão e transientes elétricos.



Prevenção de acidentes ocasionados por cargas estáticas ou
correntes “parasitas”.



Atender aos requisitos de segurança em aterramentos de
subestações elétricas.

3.6.3.



Aterramento de sistemas de corrente alternada.



Aterramento de sistemas de comunicação.

Sistema de Monitoramento de Raios – SMR – (STORMTRACKER
e LD-250)

3.6.3.1 Detectando os Sinais de Rádio-frequência Produzidos pelos Raios

O Sistema de Monitoramento de tempestades trabalha detectando
os sinais de rádio-freqüência produzidos pelos raios. Estes, são sinais
semelhantes aos recebidos em um receptor de rádio AM comum durante
uma tempestade (ruídos). A antena receptora do SMR fornece informações
da direção e distância da nuvem de tempestade. Um processamento
especial dos dados obtidos reduz os efeitos das variações de energia de
raios diferentes, providenciando assim uma precisão maior nos resultados.
O Sistema de Monitoramento de Raios funciona em tempo real. O
computador emite um ‘beep” e exibe o resultado dessas atividades
milesegundos após as mesmas acontecerem.

3.6.3.2 Analisando Dados

Todos os dados referentes aos raios que ocorram na região serão
transferidos para o computador possibilitando uma perfeita análise da
situação.
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3.6.3.3 Benefícios do SMR



Detecta se o raio está na região.



Recebe avisos antecipados da formação ou aproximação de
tempestades.



É configurável para alarmes de tempestades severas ou raios
nas proximidades.

3.6.4



Determina em qual direção a tempestade está se aproximando.



Mostra o desenvolvimento (início e término) das tempestades.



Salva todos os dados colhidos para futuras análises.

Figuras de Novas Tendências
As Figuras 76 a 82 mostram modelos de montagens onde temos

proteção interna e barra de equalização. Além disso é mostrado um tipo de
pára-raios e alternativas de descidas de cabos que podem ser de alumínio
ou cobre.
A Figura 76 apresenta um modelo em escala reduzida da montagem
de um pára-raios com circuito de proteção interna e barra de equalização
como se fosse em um prédio, fábrica, etc. É um pára-raios adequado para
instalações onde os sistemas internos não podem sofrer quaisquer
interferências tais como CPD´s, Centrais Telefônicas, etc.
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Pára-raios onde há
ionização do local de
descarga

Descidas de
cobre

Descidas
de alumínio
Barra de
equalização

Figura 76 - Modelo em escala reduzida de montagem de pára-raios.

A Figura 77 é ilustra a simulação de descida de cabo de alumínio,
com diâmetro de 70 mm e proteção interna.
A Figura 78 é a simulação de como ficaria em um prédio um páraraios com mini-captores com opção de descida de alumínio ou cabo de
cobre com proteção interna. Este pára-raios é utilizado em locais onde deve
haver proteção com efetividade maior.
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proteção interna

Figura 77 - Simulação de descida de cabo de alumínio.

Mini-captores

Proteção
interna

Figura 78 - Simulação de pára-raios com opções de descidas
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A Figura 79 ilustra tubos de cobre de aterramento, que substituem
em torno de 10 hastes de comprimento de 2,40 m de aterramento
tradicional. É mais econômico e fabricado em vários tamanhos. Conforme o
solo, pode apresentar maior ou menor resistividade. Se apresentar maior
resistividade o solo pode ser tratado dentro das caixas de inspeção,
conforme mostrado nas Figuras 80 e 81.

Tubos de cobre

Figura 79 - Tubos de cobre de aterramento.
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Barra de interligação
ao sistema de páraraios

Sistema interligado
Tubo de cobre com
tratamento do solo

Figura 80 - Tubos de cobre de aterramento.

Sistema interligado

Figura 81 - Vista de tubos de cobre com solo tratado.

128

CAPÍTULO 4 – CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PROTEÇÃO SEGUNDO AS ÁREAS DE RISCO – MÉTODOS
DE PROTEÇÃO ESPECÍFICOS

4.1

ÁREAS COM GASES E PRODUTOS QUÍMICOS
As áreas classificadas aqui são aquelas em que há vapores, gases,

pós ou fibras em concentrações, temperaturas e, às vezes, umidade tais,
que uma faísca de certa intensidade pode causar incêndios ou explosões.
Para atingir o ponto de combustão de uma mistura gás/ar ou
vapor/ar é preciso que ocorram, simultaneamente, as seguintes condições:


A concentração da mistura esteja na proporção correta para ter

esta condição: para cada gás, por exemplo, há um intervalo de concentração
no qual há possibilidade de incêndio. Se a concentração for maior ou menor
não haverá, pois, risco de incêndio ou explosão. Assim é que em postos de
gasolina, freqüentemente construídos em esquinas, embora haja vapor de
combustível

constantemente,

com

ventilação

permanente,

reduz

a

concentração a valores abaixo do mínimo, evitando uma explosão. É por
esse motivo que raramente se ouve falar em incêndio ou explosão em um
posto de gasolina. O maior risco em posto de gasolina é o cigarro na boca
de alguma pessoa no momento do enchimento do tanque de um carro. Por
outro lado, em um reservatório em que um gás é mantido sob pressão
elevada não há risco de explosão, mesmo que haja faiscamentos dentro do
reservatório ou elevação de temperatura em um ponto da parede.


Se houver faíscas com energia suficiente para atingir ponto de

combustão da mistura ou elevação da temperatura acima de um dado valor,
no caso de queda de raio, irá formar um canal e no seu interior a
temperatura eleva-se a milhares de graus Celsius. Se este canal atravessar
uma área cuja concentração está na faixa do ponto de combustão, haverá
incêndio ou explosão. No impacto com uma chapa metálica do tanque, esta
temperatura irá se propagar para o outro lado do tanque (parte externa),
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causando um incêndio através desta mistura desde que tenha a
concentração adequada e que esteja em contato com a chapa. Por isto, as
normas exigem uma espessura mínima para a chapa com a qual são
fabricados os tanques de combustível.
No caso dos pós e fibras isolantes, é também importante a umidade
relativa do ar: em uma atmosfera seca, facilmente as fibras de algodão, por
exemplo, se inflamam, havendo vários exemplos de incêndios em armazéns
ou fábricas que usam algodão em fibra.
As áreas de risco de explosão ou de incêndio são denominadas
pelas normas internacionais e brasileiras de áreas classificadas e pelas
normas americanas de “hazardous areas”. A classificação das áreas em
zonas é feita de acordo com a probabilidade de existência das condições
favoráveis para incêndio ou explosão.
A norma brasileira define as seguintes zonas:


Zona 0 – gases e vapores continuamente em condições de
provocar incêndio.



Zona I – gases e vapores periodicamente em condições de
incêndio.



Zona II – gases e vapores esporadicamente (em casos de
acidentes ou falhas de manutenção) em condições de incêndio.



Zona 10 – pós e fibras continuamente em condições de incêndio.



Zona 11 – pós e fibras em condições de incêndios por períodos
curtos.

As normas internacionais, com exceção das normas dos Estados
Unidos, foram seguidas pelas normas brasileiras, de modo que a
classificação é a mesma. As normas americanas fazem outra classificação,
em classes: I (para gases ou vapores), II (para poeiras) e III (para fibras) e
divisões: 1 (condição permanente) e 2 (condição esporádica, periódica ou
acidental).
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Na zona 0, não podem ser usados equipamentos elétricos, salvo
circuitos de sinalização ou controle com sensores especiais com “proteção
intrínseca”, a qual garante que, em caso de defeito, os possíveis
faiscamentos terão energia insuficiente para causar incêndio da mistura que
pode estar em contato com o sensor. Nas outras zonas, os equipamentos
elétricos deverão ter proteção adequada confirmada por ensaio de
certificação.
Como o raio é um evento de baixa probabilidade de ocorrência e, em
uma instalação bem construída e bem mantida, é também para a ocorrência
de vazamentos esporádicos ou acidentais, algumas normas permitem não
considerar como perigosas às áreas com classificação de zona II para as
descargas atmosféricas. Esse entretanto não é o entendimento geral no
Brasil, pelos especialistas e autoridades.

4.1.1

Procedimentos Adequados
Quando há uma descarga atmosférica, são gerados campos

eletromagnéticos intensos, que podem gerar faiscamentos entre peças
metálicas a potenciais diferentes. Além disso, em torno dos condutores de
descida aparecem faiscamentos que podem gerar explosões ou incêndios.
Para reduzir as possibilidades de incêndios e explosões, indicamos,
a seguir, as prescrições básicas a serem seguidas (Zonas I e II):
 Evitar que o canal do raio atravesse uma zona em que haja
gases ou vapores em condições de incêndio.
 O condutor de descida não deve atravessar uma área
classificada em condições de incêndio.
 Evitar a presença de peças metálicas a potenciais flutuantes
nas proximidades de outras peças aterradas que possam produzir
faiscamentos dentro de áreas classificadas.
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 Evitar laços abertos formados por peças metálicas ou por
condutores de circuitos que possam produzir faiscamentos na distância livre
que esteja em área classificada.
 Considerar que alguns componentes de circuitos, como
varistores, podem se aquecer tanto que a resina se inflama, ou mesmo
explodem.

4.1.2

Cuidados na Proteção Externa das Edificações
Para proteção externa de edifícios ou estruturas com área

classificada, a melhor solução é a proteção separada ou isolada, em que os
captores e as descidas ficam cerca de 3m afastados do teto e das laterais da
edificação. Assim mesmo, deve ser feita a equalização dos potenciais dentro
das estruturas, e devem ser interligadas as terras da estrutura e do sistema
de proteção externa.
Se não for possível fazer a proteção externa separada ou isolada, o
edifício deve ser protegido pelo método da gaiola de Faraday, inclusive nas
fachadas (malha de 5x5m), e devem ser tomados cuidados especiais como:


As descidas não devem atravessar áreas classificadas como

zonas I, II, 10 ou 11.


Verificar a existência de tubulações formando laços abertos (à

distância “s” é calculada pela fórmula: d = Ki.Kc.l/Km, com os valores
correspondentes ao nível I de proteção) em zonas I, II, 10 ou 11. [Leite, D.
M., Proteção em edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]


Eliminar potenciais flutuantes e equalizar todos os potenciais.



Colocar componentes que possam se incendiar em envoltórios

especiais para áreas classificadas.


Instalar condutores em paralelo com todas as juntas de

estruturas metálicas (“jampear”) que possam conduzir a corrente do raio, se
não houver continuidade elétrica. Fitas de cobre são recomendadas para
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esses casos raspando-se a camada de tinta, se houver. O uso de uma pasta
especial condutora (cúprica, por exemplo) evita que uma oxidação venha dar
origem a faiscamentos em caso de queda de raio.

4.1.3

Cuidados na Proteção Interna


Confinamento de todos os componentes que possam se

incendiar ou explodir, por excesso de energia dissipada,


Os protetores devem ser colocados em caixa à prova de

explosão ou em outra proteção prevista nas normas de áreas classificadas;


Verificação das proximidades das tubulações metálicas em

relação às estruturas metálicas. Se houver risco de faiscamentos,
providenciar o aumento da distância ou a sua eliminação, curto-circuitando.
Observações:
1) As recomendações acima partem do princípio de que o
responsável pelo projeto de proteção contra descarga atmosférica recebe
uma planta da instalação já com a classificação das áreas feita por
especialista.
2) Antes de fazer a proteção de uma estrutura com área
classificada, é necessário verificar se ela não é autoprotegida, para não
colocar uma proteção desnecessária. Chamamos de autoprotegida uma
estrutura que é capaz de suportar o impacto de um raio, conduzir as
correntes resultantes e dissipá-las no solo pelo sistema natural de
aterramento ou por aterramento especial.

4.1.4

Reservatórios de Inflamáveis
Os principais tipos são de tanque metálicos usados para armazenar

combustíveis nas indústrias de um modo geral, nas indústrias petroquímicas
e nas destilarias de álcool.
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4.1.4.1 Tanque de Teto Fixo

Os tanques de teto fixo que obedeçam às condições seguintes,
podem ser considerados autoprotegidos:


Espessura do teto superior a 4 mm;



Continuidade elétrica entre todas as chapas;



Válvula pressão e vácuo (PV) para compensar sobre ou sub-

pressões internas; se o tanque não tiver a válvula PV, deverá ser provido de
corta-chamas nas aberturas de saída do vapores. Nota: as normas não
recomendam mais o uso de corta-chamas nas saídas das válvulas PV
porque eles podem ficar entupidos e dificultar ou impedir a saída de gases
ou ao contrário, por corrosão, podem permitir a entrada de chamas para o
interior do tanque;


Bom aterramento, o que é conseguido naturalmente nos tanques

grandes pois se diâmetro for maior que 6 metros e for apoiado diretamente
no solo e/ou em base de concreto já terá uma resistência de terra
suficientemente baixa (vide NBR-5419/2001).


Continuidade elétrica entre os medidores de nível e as paredes

do tanque.
Satisfeitas as condições acima nada mais é necessário fazer. Os
acidentes que ocorrem nestes tipos de tanques acontecem pelas seguintes
falhas (geralmente de manutenção, ou de operação ou ainda de projeto ou
por adição de um elemento novo):


O teto é corroído internamente pelos vapores do combustível e

isto não é notado pela manutenção. O pessoal de manutenção deve ser
instruído para verificar periodicamente a espessura dos tetos e condenar
aqueles tanques cujos tetos estejam com espessura inferior a 4 mm. Esta
prescrição se aplica a qualquer parte do teto: o valor 4mm é um valor
mínimo e não um valor médio.


O pessoal de operação abre uma das tampas de medição ou de

inspeção e ao fechar não aperta adequadamente todos os parafusos, ou
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mesmo deixa só um parafuso para ser mais fácil abrir da próxima vez; isto
torna o espaço em torno da tampa uma área classificada aumentando o
risco de incêndio e explosão.


Ao se instalar um sistema mais moderno de controle e medição

de nível ou de temperatura não se projeta ou não é instalado um conjunto de
protetores aterrado no tanque; isto leva para dentro do tanque condutores
referidos a uma terra longínqua e no caso de queda de raio sobre o tanque,
este sofre uma elevação de potencial (por menos que seja a resistência de
terra será um valor finito que multiplicado pelo valor de crista da corrente
dará alguns kV) que causa faiscamentos do tanque para os condutores e em
conseqüência a explosão do tanque.


A válvula PV não foi inspecionada e suas molas estão

enfraquecidas; isto faz com que saia vapor a baixa velocidade e quando
houver queda de raio enquanto a válvula estiver operando, as chamas
entrarão no tanque causando explosão. Essa possibilidade sugere não
executar operações de enchimento ou esvaziamento de tanques durante as
trovoadas (Figuras 82 e 83).

Figura 82 - Tanque de teto fixo não ventilado e medidor de nível com sinal remoto.
[Fonte: Leite, D. M., Proteção em Edificações, São Paulo-SP, 1997]
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Figura 83 - Tanque de teto fixo não ventilado, com zonas classificadas.
[Fonte: Leite, D. M., Proteção em Edificações, São Paulo-SP, 1997]

4.1.4.2 Tanques de Teto Flutuante

Nestes tanques há risco de incêndio quando o teto está baixo e
restou na parede uma película de combustível, o que é pouco volátil.
Quando cair um raio no teto, haverá descarga na parte externa e o
combustível se inflamará. Quanto mais baixo estiver o teto, maior será a
extensão do incêndio; este terá conseqüências mais graves se o selo de
borracha for danificado, ou seja, se as chamas não forem extintas
rapidamente pela brigada de incêndio pois nessas circunstâncias o
combustível poderá passar para a parte superior e alimentará as chamas
(Figura 84).
A solução é estabelecer uma continuidade elétrica entre o teto e o
contato do tanque; o contato fornecido pela escala normalmente instalada
não é suficiente: são necessárias várias ligações com cabos de cobre nu
flexível espaçado

de

3

metros

ao

longo

do

perímetro, segundo

recomendação do API (American Petroleum Institute); é necessário que os
cabos se mantenham esticados para não se embaraçarem e isto não é muito
simples de se conseguir; pode-se por exemplo, usar uma roldana para
manter o cabo esticado por um peso.
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Figura 84 - Tanque de teto flutuante.
[Fonte: Leite, D. M., Proteção em Edificações, São Paulo-SP, 1997]

A alternativa de se instalar condutores flexíveis sob a forma de
lâminas fixadas ao teto não se tem mostrado satisfatória para os
combustíveis pesados: após algumas descidas e subidas do teto, a lâmina
não consegue mais atingir o teto ficando uma película do combustível entre
o teto e o líquido combustível, o que pode provocar um incêndio no caso de
queda de raio sobre o teto. Os contra-pesos utilizados em alguns projetos de
tanques também não mantêm um bom contato elétrico teto-parte interna.
4.1.4.3 Tanques com Película Flutuante

Nestes tanques há um teto fixo sobre o teto flutuante (aqui
denominado película flutuante) de modo a reduzir os riscos apontados acima
para os de teto flutuante simples. Há neste tipo de tanque um volume livre
entre o teto fixo e a película flutuante que vai recebendo uma certa
quantidade de vapores do combustível a qual é retirada por aeradores
colocados no teto fixos. Ainda assim é possível que reste alguma quantidade
perigosa de vapor e no caso de queda de raio surjam diferenças de potencial
perigosas: por isto o API exige a colocação de cabos de cobre interligando o
teto fixo e a película flutuante a cada 20 metros do perímetro (Figura 85).
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Figura 85 - Tanque de teto tipo “película flutuante”.
[Fonte: Leite, D. M., Proteção em Edificações, São Paulo-SP, 1997]

4.1.4.4 Tanques Enterrados

Embora estes tanques pareçam isentos de risco, na verdade não o
são: as correntes de raios que caiam em suas proximidades (dezenas ou
centenas de metros) poderão atingi-lo e elevar o seu potencial. Ainda aqui, o
risco é o tanque ter alguma fiação de sensor referida a uma terra longínqua
e surgirem faiscamentos que causarão a explosão do tanque. Como
exemplo, citamos um tanque de querosene que explodiu quando caiu um
raio em uma árvore em suas proximidades e houve uma descarga entre o
tanque e a fiação do sensor de temperatura colocado em seu interior.
4.1.4.5 Tanques Enterrados em Postos de Gasolina

Alem dos riscos referidos no item anterior, estes tanques possuem
respiros para saídas de vapores ao ar livre, sem corta-chamas, que podem
ser causa de acidentes. Os vapores poderão ser inflamados por queda de
raio nos respiros e as chamas poderão entrar no tanque e causar explosão.
Isto é muito pouco provável que ocorra nas cidades porque as saídas dos
respiros estão junto às paredes as quais por sua vez estão protegidas de
quedas de raios diretos pelos prédios vizinhos e seus captores. Nos postos
isolados em estradas é um risco não desprezível, pois os respiros ficam
cerca de 2 metros acima da cobertura das bombas de abastecimento e
serão os alvos preferidos pelos raios. A solução aqui será a colocação de
dispositivos corta chamas nos respiros ou uma proteção por captores que
afaste os raios dos respiros.
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4.1.4.6 Tanques de Armazenamento de Álcool

A maioria destes tanques tem uma saída de vapores direta para a
atmosfera protegida apenas contra a queda de pássaros ou objetos por um
“chapéu chinês”, com zonas classificadas pela norma brasileira como:


Zona 0:

no interior do tanque e acima do combustível

(permanentemente há vapor em condições de inflamação);


Zona I:

em torno do chapéu chinês (freqüentemente há

vapores em condições de inflamação);


Zona II:

em torno de uma tampa de inspeção ou de medição

(há vapores em condições de se inflamar quando algum operador esquecer
de fechar convenientemente as tampas).
Os riscos nestes tanques são:


Queda de raio nas zonas O e I: a mistura será inflamada

diretamente pela descarga que, como vimos anteriormente, tem temperatura
da ordem de milhares de graus Celsius em seu núcleo.


Queda de raio sobre o chapéu chinês que é feito com chapa fina:

a temperatura na parte interna da chapa é elevada a um valor
suficientemente alto para causar a inflamação da mistura gasosa no interior
do tanque.
Soluções indicadas para evitar acidentes:


Dotar os tanques de válvula PV, eliminando a saída de gases

diretamente para a atmosfera.


Aumentar a espessura da chapa do chapéu chinês e dotar as

saídas de vapores de dispositivos corta-chamas. Notar que estes cortachamas necessitam de inspeção periódica para verificar entupimentos e
corrosões que podem ser causa de acidentes: no primeiro caso, a pressão
interna pode se elevar perigosamente e no segundo, as chamas poderão
entrar no tanque.
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4.2

PROPRIEDADES RURAIS
À medida que as propriedades rurais vão se modernizando, tornam-

se mais sensíveis às descargas atmosféricas e, em muitas delas, as
conseqüências podem ser até mais danosas do que em prédios industriais.
De fato, até poucos anos atrás, só se pensava na possibilidade de
uma estrutura rural, toda de madeira, ser destruída pelo incêndio provocado
por um raio direto. Hoje, devemos pensar nos microcomputadores e nos
comandos automatizados de alimentação que estão sujeitos a riscos de
danos maiores devido à maior exposição dos edifícios e das linhas de
distribuição aos efeitos diretos e indiretos das descargas atmosféricas.
Se a morte de algumas cabeças de gado quando da queda de um
raio no posto já preocupava os fazendeiros, é fácil de imaginar os riscos a
que estão expostas as cabeças de gado confinado quando a densidade
passa de uma cabeça por hectare a 2000 cabeças por hectare.

4.2.1

O Gado Solto
Na Figura 86 mostramos que uma vaca, por exemplo, quando está

próxima (100 a 500 m ou mesmo mais) do local onde caiu um raio, fica
submetida a uma tensão de passo importante entre suas patas, o que pode
fazer passar uma corrente (da ordem de mA) pela região do coração,
causando fibrilação ventricular e, em conseqüência, a morte.
Na Figura 87 mostramos eletrostaticamente a presença de uma
nuvem de tempestade. Esta ocorrência, é muito freqüente. Na Figura 86 fica
evidente porque raramente há problemas graves com os humanos: a tensão
de passo é mais baixa e a parcela da corrente que pode passar pelo coração
é muito pequena.
Como o gado costuma se agrupar em torno das árvores deixadas no
pasto para sombreamento, podemos proteger essas árvores com captores e
descidas para reduzir o risco de descargas laterais e fazer um aterramento
com potenciais distribuídos.
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Além dessas alternativas, a mais segura é recolher o gado nos
mangueirões e, neles, reduzir a tensão de passo pela colocação de uma tela
tipo Telcon (de malhas soldadas) no piso, a uma profundidade de 60 cm ou
mais, dependendo do tipo de piso adotado.

Figura 86 - Tensão de passo sujeito o homem e animal.
[Fonte: Zutobradie, S.; Haznadar Z. P. Parametric analysis
of transient ground impedances, Florença, Itália, 1996]

Figura 87 - Proteção de árvores com potências distribuídas.
[Fonte: Zutobradie, S.; Haznadar Z. P. Parametric analysis
of transient ground impedances, Florença, Itália, 1996]
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4.2.2

O Gado Confinado
Neste caso, o risco é bem maior pela quantidade de cabeças de

gado em uma área pequena e a solução a ser adotada é, ainda uma vez, a
uniformização dos potenciais no solo.
Isto pode ser conseguido pela colocação, a uma profundidade de 60
cm ou mais, de uma tela de malhas soldadas e resistentes à corrosão (pode
ser de aço galvanizado, tipo telcon, ou de cobre). A profundidade será
escolhida por razões mecânicas: deve suportar, sem se romper, o peso das
máquinas agrícolas que passarão pelo terreno, para remoção do costume.
A essa malha deverão ser ligadas todas as peças metálicas
existentes no local, como os alimentadores de ração ou de água, além das
cercas metálicas. Se o custo dessa malha em toda a área for considerado
elevado, pelo menos os alimentadores e todas as peças metálicas deveriam
ser aterradas e em suas proximidades (a dois metros ou dois metros e
meio). Com isto estaríamos equalizando os potenciais entre a cabeça e as
patas (eliminando a tensão de toque na cabeça) e a tensão de passo (entre
as patas dianteiras e traseiras).
Já na área externa usada, pode-se instalar postes metálicos
aterrados (ou captores nas árvores), espaçados de modo a proteger um
plano de uns 2 metros acima do solo.
Na Figura 88, mostra-se um cálculo efetuado para uma área de (40 x
40 m), com postes de 9 m de altura. Esta proteção evitará que o gado seja
atingido

diretamente

pelos

raios.

Para

completar

a

proteção,

os

aterramentos dos postes deverão ser como os indicados anteriormente para
as árvores. Caso contrário, estaremos evitando que o gado morra
carbonizado, mas não evitaremos uma morte por fibrilação.
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ÁREA: RURAL

larg.: 40

comp.: 40

altura dos postes:

9m

nível: 3

alt. Prot.: 3m

Figura 88 - Vista de proteção externa com postes metálicas aterrados.
[Fonte: Zutobradie, S.; Haznadar Z. P. Parametric analysis
of transient ground impedances, Florença, Itália, 1996]

4.2.3

Aterramento das Cercas
O arame das cercas fica carregado de eletricidade estática quando,

sobre a área paira uma nuvem tempestuosa; para descarregá-la, é suficiente
aterrá-la de trechos em trechos (a cada 50m). Este aterramento não precisa
ser muito “caprichado”. Não se trata de escoar a corrente do raio, mas de
descarregar a eletricidade estática e, para isto, basta interligar os arames da
cerca e ligar o arame de interligação a uma haste (cano de água
galvanizado, cantoneira também de aço galvanizado, etc) de comprimento
0,5m a 1m. A cada dois ou três aterramento, é conveniente seccionar a
cerca (para reduzir a eletricidade acumulada), seja por isoladores especiais
encontrados na praça, seja por um pedaço de madeira de 30 a 50 cm, nas
extremidades dos quais serão fixados os arames de interligação e
aterramento de cada trecho.
A outra alternativa é secionar a cerca, interrompendo-a por dois
mourões afastados de 30 a 50 cm e aterrando cada trecho no mourão
correspondente (Figura 89 a; b).

143

a) com isoladores

b) com mourão duplo
Figura 89 - Aterramento de cercas.
[Fonte: Zutobradie, S.; Haznadar Z. P. Parametric analysis
of transient ground impedances, Florença, Itália, 1996]

Deve-se verificar periodicamente (2 a 3 anos) o estado das hastes,
pois pode haver corrosão e o arame de aterramento ficará solto. Uma
alternativa econômica e de maior durabilidade é usar como haste de
aterramento um cano de água furado na ponta inferior, à qual é amarrado o
arame de fixação. O cano servirá como suporte para levar o arame
galvanizado até 50 cm ou 1 m de profundidade e que será o condutor de
aterramento. Mesmo que o cano seja corroído pela ferrugem, o aterramento
será obtido pelo arame, como indicado na Figura 90.

Figura 90 - Aterramento através de arame.
[Fonte: Zutobradie, S.; Haznadar Z. P. Parametric analysis
of transient ground impedances, Florença, Itália, 1996]
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4.2.4

Galpões e Prédios
As construções parcialmente metálicas e de concreto armado,

destinado a armazenamento de produtos não inflamáveis, poderão ser
protegidas de acordo com nível de proteção IV, o que equivale a usar o
modelo eletrogeométrico com raio de atração de 60 m.
As construções de madeira deverão ser protegidas com nível III –
raio de atração de 45 m. Neste último caso, relembramos que deve ser
mantida uma distância de, aproximadamente, 10 cm entre os condutores de
descida e as peças de madeira, e que os captores devem ser mais de 2 m
de altura. A separação descidas/madeira pode ser feita com peças
metálicas, que suportarão os condutores. [Leite, D. M., Proteção em
edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]
Se houver acesso constante de pessoas, ou se for uma construção
sem piso pavimentado e que sirva de abrigo durante chuvas, deverá ser
usado, necessariamente, o aterramento do tipo B. Se a largura for maior que
10 m, deve ser instalada uma malha interna de 10x10 m, ligada ao anel
externo a cada 10 m; se a largura for menor que 10 m, basta instalar
condutores transversais a cada 10 m do anel. [Leite, D. M., Proteção em
edificações, 2ª Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]
Nos estábulos, cocheiras, etc., deverão ser instaladas uma tela
Telcon de malha 10x20 cm no piso, a 60 cm de profundidade ou embutida
no piso de cimento, pois os quadrúpedes estão muito mais sujeitos a
acidentes pela tensão de passo. [Leite, D. M., Proteção em edificações, 2ª
Ed., São Paulo: Mydia Editora, 1997]
Todas as peças metálicas internas deverão ser ligadas à malha de
terra no ponto mais próximo, para evitar a passagem de corrente da cabeça
para as patas, passando pelo coração.
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4.2.5

Os Aterramentos
Uma prática usual nas fazendas é usar como eletrodo de terra um

radiador velho de caminhão ou trator, enterrando a 2 ou 3 m de
profundidade, conforme a Figura 91. Encarrega-se alguém de despejar um
balde de água pela manilha, periodicamente. A água, saindo pelos furos
(que o radiador velho certamente possui) manterá o terreno úmido e com
baixa resistência. [Vicaro, S. Aterramentos elétricos. São Paulo: Editora
Artliber, 2002]

Figura 91 - Maneira de aterrar eletrodo com radiador.
[Fonte: Vicaro, S. Aterramento Elétricos, São Paulo-SP, 2002]

Esse tipo de aterramento é usado em edificações bastante
pequenas, quando se tem um ou dois pontos de terra (uma casa, um paiol).
Fora disso, o aterramento deverá ser o normal: hastes ou condutores
horizontais.

4.2.6

Proteção Interna
Como as linhas de distribuição de baixa tensão em água rural são,

em geral, longas e em campo aberto, as tensões induzidas são maiores que
nas linhas urbanas. Para redução das sobretensões induzidas, devem ser
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colocados pára-raios de linha nas entradas das construções e a cada 150 m
ao longo da linha. Podem ser usados pára-raios tipo válvula com corpo de
porcelana ou do tipo expulsão com fibra vulcanizada e corpo de plástico
(protetores de primeira linha).
Se houver comandos eletrônicos (microprocessadores, computadores),
deverão ser usados protetores de segunda linha (varistores) próximos aos
equipamentos. Os varistores deverão ser de 10 kA ou mais nas entradas, se
não forem usados pára-raios, e de 5 kA ou mais se forem instalados páraraios nas entradas.
Dada a importância de ventiladores e motores para a continuidade
de operação, estes também deverão ser protegidos com varistores de 5 kA
ou mais.

4.2.7

Silos Metálicos
Nestes casos não há necessidade de proteção especial contra a

queda de raios, desde que as próprias estruturas possam servir como
captores e descidas, devendo-se executar um aterramento do tipo A – com
uma terra a cada 20 m – ou do tipo B – um anel em torno da estrutura.
Os circuitos de alimentação dos motores deverão ser protegidos
como indicado acima. Se houver comandos eletrônicos tipo PLC, deverão
ser tomados maiores cuidados.

4.3

DESCARGAS ELÉTRICAS NAS SUBESTAÇÕES
Devido a grande quantidade de prédios e área total ocupada pelos

mesmos, a possibilidade de cair um raio em prédio é grande. A quantidade
de subestações em relação ao número de prédios é ínfima. Além disso, o
número de subestações é pequeno, ocupando pequenas áreas isoladas. Isto
é, dispersas uma das outras. Assim, é muito pequena a probabilidade de
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incidência direta de raio em subestação. Isto colocará em risco o seu
funcionamento, comprometendo todo o desempenho do sistema elétrico.
Deste modo, subestações devem ser preventivamente protegidas usando:
•

Cabos

pára-raios

(de

cobertura

ou

guarda)

distribuídos

horizontalmente sobre a subestação;
•

Mastros metálicos elevados.

Os mastros metálicos (Figura 92) juntamente com os cabos guardas,
formam uma estrutura convenientemente armada de modo a produzir uma
eficiente zona de proteção, na qual estão contidos os equipamentos da
subestação.

Figura 92 - Subestação.
[Fonte: Kindermann, K. Descargas Atmosféricas, Porto Alegre-RS, 1997]

Caso haja incidência direta do raio, o mesmo terá efeito
praticamente nulo, devido ao fato de ser adequadamente escoado a terra.
Isto se dá devido à baixa resistência elétrica do aterramento da malha da
subestação. As descargas elétricas que atingem linha de transmissão
próxima a subestações, terão seus efeitos atenuados na propagação e ainda
limitados e escoados a terra pelos pára-raios de ZnO ou SiC próprios das
linhas na entrada das subestações.
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4.3.1

Figuras de pára-raios de subestações
As Figuras 93 a 97 são exemplos de pára-raios de subestações.

Figura 93 - Vista de Subestação com proteção de pára-raios.

Figura 94 - Outra vista da subestação.
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