
Super-raios podem estar ligados a queimadas
Pesquisadores descobriram que as descargas de grande magnitude ocorrem com maior freqüência 
nestas áreas 

Pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos, 
tentarão descobrir se o fenômeno dos super-raios - descargas atmosféricas até dez vezes mais 
intensas que os raios comuns - está associado à ocorrência de queimadas.

Estudo realizado pelo Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica) do Inpe no Sudeste do Brasil revelou 
que os super-raios estão concentrados na região oeste de São Paulo e Minas Gerais.

"Observamos que o fenômeno ocorre nas áreas mais afastadas do oceano e que são também as 
regiões onde as queimadas são mais freqüentes", disse o coordenador do grupo, Osmar Pinto Júnior.

Segundo o pesquisador, a associação com as queimadas é uma hipótese que será avaliada. Para 
isso, o próximo passo será estender a pesquisa para o Estado de Goiás, região sobre a qual os 
pesquisadores já tem algumas informações e que também concentra um grande número de 
queimadas todos os anos.

Pinto Júnior disse que a pesquisa permitiu identificar que regiões com alta concentração de raios 
comuns, entre elas o Vale do Paraíba, são justamente as menos afetadas pelos super-raios.

A incidência média na região Sudeste é de cerca de 50 super-raios por ano. Pinto Júnior disse que 
espera dispor de novos dados sobre o fenômeno até o final do ano.

O Elat detectou um total de 500 super-raios no Sudeste do Brasil nos últimos oito anos. Como os 
dados são recentes, ainda não é possível saber se houve um aumento na incidência das 
megadescargas ou se elas estão associadas ao fenômeno do aquecimento global.

São considerados super-raios, descargas atmosféricas com intensidade a partir de 300 mil ampéres, 
que podem gerar um número muito maior de raios indiretos e ainda destruir vários modelos de pára-
raios atuais. O fenômeno é raro, mas o seu poder de destruição é proporcionalmente maior 
comparado aos raios comuns, cuja intensidade média é de 30 mil ampéres, segundo Osmar. Os 
pesquisadores já identificaram raios com até 500 mil ampéres de intensidade.

CONFERÊNCIA - Os dados coletados pelo Elat foram apresentados entre os dias 21 e 25 de abril na 
ILDC (Conferência Internacional de Detecção de Raios), realizada no Arizona, nos Estados Unidos.

"Além do Brasil, Estados Unidos e Áustria também apresentaram pesquisas similares", disse o 
pesquisador do Inpe.
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Os cientistas ainda não conhecem as causas dos super-raios, mas já conseguiram identificar em que 
condições meteorológicas eles ocorrem. "O berço dos super-raios são as nuvens altas de 
tempestades associadas às frentes frias. É possível que os super-raios também ocorram dentro das 
nuvens e assim nem todos atingiriam o solo", disse o pesquisador.

Os pesquisadores acreditam que os super-raios não são um fenômeno recente, mas não há dados 
anteriores aos últimos dez anos que possam confirmar a hipótese.

DESEMPENHO - O Elat foi a instituição que apresentou o maior número de trabalhos na ILDC. O 
grupo de pesquisadores brasileiros apresentou 12 trabalhos nos cinco dias do evento.

A Universidade do Arizona ficou em segundo lugar, com a apresentação de 8 trabalhos e em terceiro 
ficou a NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration).

Os Estados Unidos lideraram o ranking dos países participantes do evento, com um total de 82 
trabalhos apresentados por institutos de pesquisa, universidades e empresas do país. O Brasil ficou 
em segundo lugar, com 14 trabalhos e a Áustria ficou em terceiro, com 5 trabalhos apresentados.

Incidência aumentou 35% no Sudeste

A incidência de raios na região Sudeste aumentou 35% no verão de 2008 em comparação com o 
mesmo período no ano passado, segundo levantamento do Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica), 
do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos.

No ano passado, foram registrados 46 casos de mortes provocadas por raios no país, segundo 
levantamento do Elat. No entanto, o número de mortes deve chegar a 100 por conta de casos não 
informados oficialmente.

Em 2008, já foi registrada uma morte na região provocada por raio. Em fevereiro, um homem de 27 
anos foi atingido quando plantava árvores em uma área descampada, em Cruzeiro.

De acordo com o Elat, a área compreendida nas divisas entre São José, Jacareí e Jambeiro, cortada 
pela rodovia dos Tamoios, tem a segunda maior incidência de raios de toda a região Sudeste do país. 
Nessa região, a incidência é de 15 raios por quilômetro quadrado ao ano.
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