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Rede de Sensores de Campo Eletrostático Atmosférico 

 

Kleber Pinheiro Naccarato – ELAT / INPE 

 

Diferentemente das redes de sensores de detecção de descargas atmosféricas, as quais 

respondem aos rápidos transientes no campo eletromagnético gerados por relâmpagos, os 

sensores de campo eletrostático (ou, em inglês, electric field-mill - EFM), como o próprio nome diz, 

detectam a componente eletrostática e variações relativamente lentas do campo elétrico gerado 

pelas descargas atmosféricas. Eles detectam a presença da separação de cargas e a carga 

elétrica líquida de uma nuvem de tempestade que esteja diretamente acima do sensor ou nas 

vizinhanças imediatas do mesmo.  

 

O principal propósito da implementação de uma rede de EFMs é gerar alertas de ocorrência de 

descargas atmosféricas (“nowcasting”) a partir da informação da intensidade do campo elétrico 

atmosférico interpolada e comparar com os dados das Rede Brasileira de Detecção de Descargas 

Atmosféricas (BrasilDAT) para verificar quais os eventos que efetivamente ocorreram num 

intervalo de tempo pré-definido após a emissão do alerta. Com isso, um alerta é classificado como 

“bem sucedido” se, no máximo, 30min após sua emissão, tenha sido detectado uma ou mais 

descargas NS no local de interesse. Dessa forma será possível avaliar o desempenho de um 

sistema de monitoramento utilizando dados do campo elétrico atmosférico no apoio ao 

“nowcasting” de tempestades.  

 

Segundo resultados recentes publicados por Flávio Magina em sua tese de Doutorado (Tabela 1), 

os índices de efetividade de alertas obtidos a partir das medĩ̧es interpoladas de campo eĺtrico 
são melhores do que aqueles que utilizaram medições pontuais de EFM. Um dos motivos para o 

incremento na efetividade dos alertas pode ser atribuído as medições interpoladas que, tendem a 

suavizar os picos de mínimo e máximo e minimizar as falhas de medições de sensores pontuais 

que são fortemente dependentes da localização destes sensores. Outro motivo ́ que a medição 
interpolada pode ser extraída em qualquer ponto da área coberta pelos sensores da rede. Dessa 
forma existirá sempre uma medida de campo elétrico mais próxima do centro de carga de uma 

nuvem de tempestade situada em um ponto distante dos sensores EFM da rede e, capaz de 

deflagrar alertas mais eficientes do que as medições pontuais de sensores distantes da 

tempestade. 

 

Método 
Num. 

Sensores 
Nível 

(kV/m) 
Distância 

(km) 
LT 

(min) 
DT 

(min) 
POD 
(%) 

FAR 
(%) 

Medições 
 Pontuais

11 0,9 10 (18,5) 

30 
17 - 70 
(51,8) 

0 - 58 
(24,8) 

45 
17 - 75 
(56,3) 

0 - 42 
(10,8) 

Medições 
 Interpoladas

11 0,3 
1,85         

x         
1,85 

(20,4) 

30 94,0 26,0 

45 95,0 13,0 
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A Figura 1 mostra dois exemplos de interpolação a partir das medidas individuais do campo 

elétrico atmosférico para a rede EFM já em operação na região de Campinas, composta por 07 

sensores, em operação desde Outubro/2016. A Figura 2 mostra a localização dos sensores. 

  

Figura 1 – Distribuição espacial do campo elétrico atmosférico obtido a partir da interpolação das medidas 

individuais dos EFMs em intervalos de 5min (média das medidas a cada minuto). Os valores são dados na 

forma de isolinhas. As cores indicam a intensidade do campo em kV/m sendo que os tons de azul 

correspondem aos valores mais baixos e os tons de vermelho correspondem aos valores mais altos. Os 

pontos brancos são das descargas atmosféricas detectadas pela rede BrasilDAT em intervalos de 5 min. 

 

 
Figura 2 – Rede de sensores EFM instalada na região de Campinas como parte da instrumentação do 

projeto SOS-Chuva. Os círculos vermelhos correspondem a um raio de 20km correspondente à abrangência 

aproximada de cada sensor. O círculo amarelo corresponde aos 60km do raio de abrangência do radar. 

 


