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RESUMO 
 
 
 Neste trabalho, estão sendo apresentados os resultados da investigação 
sobre a variação da deriva vertical do plasma da camada F que comumente ocorre 
nos períodos próximos ao pôr-do-sol (entre 21UT – 22UT), e que consiste em uma 
subida no período do dia e uma descida no período noturno da camada F sobre os 
municípios de Natal/RN (33.7º O, 5.6º S), Fortaleza/CE (38.45º O, 3.9º S) e 
Cachoeira Paulista/SP (45.0ºO, 22.7º S). Para isso, utilizou-se dados (ionogramas) 

de altura virtual ( 'h ) em função da frequência para a camada F da ionosfera. Esses 

dados foram coletados por meio da ionossonda tipo CADI (Canadian Advanced 
Digital Ionosonde) para as cidades de Natal e Fortaleza, e pela digissonda DPS para 
a cidade de Cachoeira Paulista.  Foram considerados apenas os dados disponíveis 

de 2000, ano de solar máximo. Com os dados de altura virtual ( 'h ) reduzidos nas 

frequências de 5 e 6MHz, o passo seguinte foi o cálculo do V . Os resultados 

mostraram que a variabilidade da velocidade de deriva vertical da camada F da 
ionosfera em períodos de tempestades magnéticas está relacionada tanto à 
penetração de campos elétricos quanto aos campos elétricos do dínamo perturbado. 
 
 
Palavras-chave: Latitudes equatoriais. Deriva vertical da camada F. Ionossonda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 In this work are presented the results of research on the variation of vertical 
plasma drift from the F layer that commonly occurs during the period close to the 
going down of the sun (between 21UT - 22UT), and consisting of an increase in the F 
layer in time of day and a drop at night on the cities of Natal / RN (The 33.7º, 5.6º S), 
Fortaleza / CE (38.45º O, 3.9º S) and Cachoeira Paulista / SP (45.0ºO, 22.7º S ). 

Thus, data was used (ionograms) virtual height ( 'h ) as a function of the frequency F 

for the layer of the ionosphere. These data were collected through ionossonda type 
CADI (Canadian Advanced Digital Ionosonde) to the cities of Natal and Fortaleza, 
and the Digisonde DPS to the town of Cachoeira Paulista. They considered only the 

data available 2000 maximum solar year. With the virtual height ( 'h ) data reduced in 

the frequencies of 6MHz and 5MHz, the next step was to calculate. The results 
showed that the variability of the vertical drift rate F ionospheric layer periods of 
magnetic storms is related both to the penetration of the electric fields as the 
disturbance dynamo electric fields. 
 
Keywords: Equatorial latitudes. Vertical drift of the F layer. Ionossonda. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A região da alta atmosfera e a parte exterior do campo geomagnético em que 

ocorrem interações com as partículas provenientes da emissão solar forma a região 

conhecida por clima espacial (HARGREAVES, 1992). O clima espacial pode ser 

definido como a região do espaço mais próximo da Terra, perto o suficiente para 

afetar as atividades humanas, e possível de ser estudado a partir da Terra, mas 

longe o suficiente ao ponto de não influenciar no ser humano (HARGREAVES, 

1992). É a região que se inicia a aproximadamente 50 a 70km acima da superfície 

da Terra e se estende a uma distância de dezenas de raios terrestres 

(HARGREAVES, 1992). O material encontrado na região do clima espacial é 

basicamente de origem terrestre, embora seja muito afetado pela energia que chega 

do Sol. 

No clima espacial, ocorrem muitas interações, entre elas estão: interações 

entre a matéria terrestre e a radiação solar, entre o campo magnético solar e o 

terrestre e entre os campos magnéticos e as partículas carregadas. Esse ambiente 

também demarca limites, como, por exemplo, o limite entre a matéria solar e a 

terrestre, e entre as regiões dominadas por diferentes padrões de fluxo. 

 As influências que ocorrem no clima espacial são causadas principalmente 

pelas ejeções de massa coronal (EMC), que consistem em grandes erupções de gás 

ionizado a alta temperatura, oriundas da coroa solar e que interagem com essa 

região. Como a região que compreende o clima espacial se inicia a 

aproximadamente 50km de altitude acima da superfície da Terra e alcança alguns 

raios terrestres, essa região compreende uma parte da região denominada 

ionosfera. Sendo assim, as partículas oriundas do Sol, ao entrarem no clima 

espacial, afetam não só essa região, mas também afetam, como consequência, a 

ionosfera drasticamente.  

Um exemplo da influência do clima espacial na ionosfera está relacionado ao 

desenvolvimento de irregularidades na densidade da ionosfera noturna, também 

conhecidas como instabilidades do plasma ionosférico. O que ocorre é que, com a 

chegada de partículas carregadas provenientes do Sol, no ambiente conhecido 

como clima espacial, a ionosfera pode não apresentar esse tipo de irregularidades. 

Essas irregularidades são conhecidas como bolhas de plasma ionosféricas. Elas são 
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regiões em que a densidade do plasma é inferior a sua vizinhança (ABDU, 2001). As 

bolhas de plasma são responsáveis pelas falhas nas comunicações via rádio e 

também em Sistemas de Posicionamento Global (do inglês Global Positioning 

System – GPS). 

A deriva vertical da camada F é uma das principais influências que podem 

ocasionar as irregularidades no plasma ionosférico (ABDU, 2005; ABDU et al., 

2009). No entanto, devido à chegada de partículas carregadas (prótons e elétrons) 

do Sol, essas partículas influenciam o ambiente do clima espacial de tal forma que 

tempestades magnéticas ocorrem na magnetosfera terrestre. Devido a isso, também 

ocorre a penetração de campos elétricos da magnetosfera capaz de inibir ou mesmo 

suprimir o efeito da deriva vertical da camada F e, assim, também inibir ou mesmo 

suprimir a formação das bolhas de plasma. 

A deriva vertical da camada F que se intensifica no período em que ocorre o 

pico de pré-reversão do campo elétrico zonal, no horário próximo ao pôr-do-sol, é 

um assunto bastante abordado pela literatura da área (FEJER et al, 1979; FARLEY 

et al 1986; FEJER, 1991; BERTONI, 2004; CARRASCO; BATISTA; ABDU, 2005; 

COELHO, 2013). Ela está diretamente relacionada à criação do campo elétrico zonal 

na região F, no período próximo ao pôr-do-sol.  

Esse fenômeno é ocasionado devido à interação do campo elétrico zonal com 

o campo magnético e o plasma da camada F, no período do crepúsculo (período 

entre 21 e 22UT – em que UT do inglês significa Universal Time). A criação do 

campo elétrico zonal ocorre por causa do vento termosférico. Esse vento se forma 

devido ao aquecimento dos constituintes gasosos da termosfera, e ele é responsável 

pela formação de um campo elétrico de polarização, através de um fenômeno 

conhecido por efeito dínamo. 

Para a formação do campo elétrico zonal e consequentemente a formação da 

deriva vertical, devem ocorrer vários outros processos físicos na ionosfera, 

principalmente nas camadas E e F, além também da criação do campo elétrico de 

polarização da camada F que ocorre no período do crepúsculo (no pôr-do-sol). Entre 

eles está o acoplamento entre as camadas E e F (HEELIS et al., 1974). Esse 

acoplamento se dá por meio das linhas de campo magnético terrestre que cortam 

essas duas regiões. O que ocorre é que o campo elétrico de polarização da camada 

F é mapeado por meio das linhas de campo magnético para a região E, na direção 

do equador, e, devido à baixa condutividade elétrica na camada E, em regiões 
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próximas ao pôr-do-sol, cargas elétricas se acumulam nessas regiões e propiciam a 

formação do campo elétrico zonal com polaridade para leste no período do dia e 

polaridade para oeste no período da noite. Com à presença das linhas de campo 

magnético na camada E, o campo elétrico zonal é mapeado para altitudes maiores 

na camada F com as mesmas características da camada E, ou seja, com polaridade 

para leste no período do dia e polaridade para oeste no período da noite.  

A deriva vertical da camada F se dá pela interação do campo elétrico zonal 

com o campo geomagnético e o plasma dessa região. Essa deriva faz com que a 

camada F da ionosfera apresente uma subida no período do dia e uma descida no 

período da noite, no horário próximo ao pôr-do-sol. Os processos físicos, como a 

criação do campo elétrico de polarização, bem como o acoplamento das camadas E 

e F, responsáveis pela formação da deriva vertical da camada F, são abordados 

com mais detalhes por FARLEY et al. (1986).  

A deriva vertical da camada F é mais intensificada no período do pôr-do-sol, 

pois, nesse período, também ocorre a intensificação do campo elétrico zonal. No 

entanto, também pode apresentar maiores intensidades durante o equinócio e o 

verão e pode também apresentar uma grande variabilidade com o dia a dia e com o 

ciclo solar (RISHBETH, 1971; HEELIS et al., 1974; FARLEY et al., 1986). Mas a 

presença de tempestade magnética ocorrendo próxima ao período de intensificação 

do campo elétrico zonal pode também influenciar acentuadamente a intensidade da 

deriva vertical da camada F (SANTOS, 2010).  

Dentre as influências de uma tempestade magnética na deriva vertical da 

camada F estão a penetração de campos elétricos (FEJER, 1991; ABDU et al., 

2009; ABDU, 2012) e o campo elétrico do dínamo perturbado (FEJER; LARSEN; 

FARLEY, 1983; FEJER; SCHERLIESS, 1995). 

As penetrações de campos elétricos de origem da magnetosfera terrestre 

podem ocorrer de duas formas. A primeira é pela penetração de campo elétrico 

undershielding, que possui polaridade para leste e intensifica a deriva vertical da 

camada F no período do pôr-do-sol. A segunda forma é pela penetração de campo 

elétrico overshielding, o qual possui polaridade para oeste e pode inibir ou mesmo 

suprimir a deriva vertical da camada F (ABDU et al., 2009).  

Pode-se também ocorrer a supressão da velocidade de deriva vertical da 

camada F, ou seja, a velocidade pode atingir valores negativos (ABDU et al., 2009), 

indicando que essa camada não subiu, mas apresentou uma descida, no período da 
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intensificação do campo elétrico zonal. Para determinar o tipo de penetração de 

campo elétrico que irá ocorrer, é necessário saber a direção em que se encontra o 

campo magnético interplanetário. Isso é feito por meio de dados do campo 

magnético interplanetário.  

 O outro tipo de influência que pode ocorrer na velocidade de deriva vertical 

devido a uma tempestade magnética é a ocasionada pelo campo elétrico do dínamo 

perturbado. Ele possui polaridade para oeste, e pode atuar inibindo a deriva vertical, 

no período de intensificação do campo elétrico zonal.  

A presença de uma tempestade magnética pode influenciar na formação das 

bolhas ionosféricas. Segundo Abdu et al. (2009), quando há uma inibição da 

velocidade de deriva vertical da camada F, a camada se estabiliza e não há a 

formação das conhecidas bolhas de plasma, responsáveis por interferências na 

telecomunicação. Os autores também verificaram que, quando ocorre a supressão 

da deriva vertical da camada F, também ocorre a supressão dessas bolhas 

ionosféricas. 

1.2 Objetivo geral 

  

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar e comparar os resultados da 

variabilidade da deriva vertical do plasma da camada F, no pico de pré-reversão do 

campo elétrico zonal, através do parâmetro de deriva vertical (Vz). Além disso, 

também tem como finalidade verificar as eventuais relações dessa variação com as 

tempestades magnéticas, que podem influenciar diretamente na intensificação ou na 

inibição da deriva vertical da camada F, principalmente sobre as regiões de Natal, 

Fortaleza e Cachoeira Paulista, para os meses de abril a setembro, no máximo solar 

do ano 2000. Vale ressaltar que esse tipo de estudo é o primeiro realizado para a 

região de Natal. 
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2 A ATMOSFERA TERRESTRE 
 

A atmosfera terrestre é a camada gasosa que se encontra presa a Terra 

devido à influência da atração gravitacional. Ela se apresenta horizontalmente 

estratificada, ou seja, em camadas ou regiões. Para fins de estudo, a atmosfera é 

dividida em diferentes regiões ou camadas cuja classificação depende de alguns 

fatores. Entre esses estão a temperatura e a concentração eletrônica. 

Em relação à temperatura, a atmosfera neutra pode ser descrita em: 

troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera, mesopausa e 

termosfera. Na seção a seguir, faremos uma breve discussão sobre as camadas que 

compõem a atmosfera neutra segundo o fator temperatura. 

2.1 Atmosfera neutra 

 

Na Figura 1 a seguir, é possível observar todas as regiões que compõem a 

atmosfera neutra de acordo com o fator temperatura (lado esquerdo), bem como as 

que compõem a atmosfera ionizada (lado direito). 
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Figura 1 – Representação das camadas segundo o perfil de temperatura da  

                   atmosfera neutra (lado esquerdo) e da atmosfera ionizada (lado  
                direito). 

 
 

 

 Fonte: Adaptada de Kelley, 2009. 

 

Nos tópicos a seguir, faremos uma breve discussão a respeito das camadas 

que são classificadas segundo o perfil de temperatura.  

 

2.1.1 Troposfera e tropopausa 

 

 A troposfera é a região mais inferior da atmosfera neutra (Figura 1). Ela se 

inicia na superfície terrestre e alcança altitude aproximada de 6km (no verão) a 

10km (no inverno) nos polos e de 15 (no verão) a 18km (no inverno) em latitudes 

equatoriais (VAREJÃO-SILVA, 2006). Essa região apresenta uma temperatura 

decrescente com a altitude na ordem de 7K/km (KELLEY, 2009). Na troposfera, as 

moléculas de vapor de água e as de dióxido de carbono absorvem e emitem a 
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radiação infravermelha. Essa energia absorvida no comprimento de onda do 

infravermelho é depois transferida para os diferentes níveis da troposfera e resulta 

no seu aquecimento (RISHBETH; GARRIOT, 1969). Numa região acima da 

troposfera, encontra-se a região denominada de tropopausa, e, mais acima da 

tropopausa, está a região conhecida por estratosfera. 

2.1.2 Estratosfera e estratopausa 

 

A estratosfera é a região que alcança a altitude de aproximadamente 50 km. 

Ela apresenta um aumento de temperatura com a altitude devido à absorção da 

radiação do ultravioleta pelo ozônio. Na altitude de aproximadamente 50km, a 

estratosfera alcança um máximo de temperatura. Acima dessa região, encontra-se a 

região conhecida por estratopausa. Para altitudes acima da estratopausa, a 

temperatura tende a diminuir, e, assim, se inicia a região denominada mesosfera. 

2.1.3 Mesosfera e mesopausa 

 

A mesosfera é a região que se inicia a aproximadamente 50 km de altitude e 

se prolonga até a altitude aproximada de 90 km. A temperatura, nessa região, 

decresce com a altura. A mesosfera é a região em que se pode encontrar a menor 

temperatura de toda a atmosfera terrestre. Os valores podem alcançar as 

temperaturas no intervalo entre 130-190K (KELLEY, 2009). Acima dessa região, 

está a região denominada mesopausa. E para altitudes superiores a mesopausa, 

está a região conhecida por Termosfera. 

2.1.4 Termosfera 

 

A termosfera se inicia acima de 100 km de altitude aproximadamente e os 

constituintes gasosos dessa região são separados por meio da diferença de 

densidade entre eles (HARGREAVES, 1992). A absorção do ultravioleta (UV) e do 

extremo ultravioleta (EUV) pelos gases dessa região contribui para o aumento da 

temperatura na termosfera (KELLEY, 2009). Desse modo, a temperatura dos 

constituintes gasosos dessa região aumenta devido à absorção da alta energia dos 

fótons, fazendo com que os constituintes da termosfera atinjam temperaturas acima 

de 1000K (Figura 1).  Desde que tenham energia suficiente, os fótons serão 
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responsáveis pela ionização da atmosfera neutra no período do dia (KELLEY, 2009), 

e contribuirão para a formação da atmosfera ionizada, denominada ionosfera. 

2.2 A ionosfera 

 

A ionosfera é definida como a região da alta atmosfera com quantidade de 

íons e elétrons livres suficientemente alta, de modo a afetar a propagação de ondas 

de rádio (RISHBETH, 1988).  Ela se inicia a 60 km de altitude e alcança a altitude 

aproximada de 1000 km (HARGREAVES, 1992).  

A ionosfera é um plasma fracamente ionizado, visto que, em altitudes 

superiores a 100 km, a concentração eletrônica é aproximadamente 1% da 

concentração da atmosfera neutra (HARGREAVES, 1992). A Figura 2 a seguir 

representa a relação entre a concentração dos constituintes neutros e dos 

constituintes ionizados.  

 

Figura 2 – Representação da concentração dos constituintes da atmosfera ionizada (lado

       esquerdo da figura) e da atmosfera neutra (lado direito da figura). 

 

Fonte: Adaptada de Kelley, 2009. 

 

Os íons e elétrons livres da ionosfera são produzidos por meio dos constituintes 

neutros da atmosfera que absorvem a radiação do extremo ultravioleta (EUV), dos 

raios-X, dos raios cósmicos e também das linhas de emissão Lyman α e Lyman β 

(RISHBETH; GARRIOT, 1969; BITTENCOURT, 1995).  

A produção dos pares de íons e elétrons livres é o processo conhecido por 

fotoionização, e se dá por meio da absorção das radiações oriundas do Sol e do 
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cosmos, em que ocorre uma transferência de energia do fóton para os elétrons dos 

constituintes neutros, deixando-os em estado excitado. Ao retornarem ao estado 

fundamental, esses constituintes neutros perdem um elétron. Para que ocorra a 

ionização, a energia desses fótons deve ser suficientemente forte ao ponto de 

arrancar os elétrons dos constituintes neutros e formar a atmosfera ionizada. 

A produção dos pares de íons e elétrons livres pode ser dada através da 

seguinte equação, denominada função de produção Chapman (HARGREAVES, 

1992): 

Inq    (2.1), 

em que Inq ,,,,  representam, respectivamente, a taxa de produção dos pares de 

íons e elétrons livres; a eficiência da ionização; a seção de choque de absorção; a 

densidade dos constituintes neutros e a intensidade de radiação ionizante. 

Ao mesmo tempo em que são produzidos os pares de íons e elétrons livres, 

ocorre também o processo denominado perda eletrônica. Nesse processo, os íons e 

os elétrons livres voltam a se recombinar e a formar constituintes neutros. Esse 

processo, também denominado recombinação iônica, pode ser representado por 

meio da seguinte expressão: 

hve    (2.2), 

em que  ,e ,   e hv  representam, respectivamente, um determinado íon atômico 

ou molecular; o elétron livre; um constituinte neutro qualquer e a energia liberada no 

processo de recombinação. 

O processo de perda e produção de íons em conjunto com a dinâmica da 

ionosfera determina o perfil de densidade eletrônica vertical da ionosfera. Esse perfil 

pode variar com a latitude, com o período do dia e da noite e também com os 

processos de fotoionização em determinado momento em que a ionosfera é 

observada. Essa variação na concentração eletrônica pode ser representada a partir 

da expressão da equação da continuidade (RISHBETH, 1988; HARGREAVES, 

1992), do seguinte modo: 

)( vLq
t





  (2.3), 

em que  , q , L  e  v  são, respectivamente, concentração eletrônica; a perda de 

elétrons livres e o termo que representa a perda dos elétrons livres através da 
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dinâmica da ionosfera, em que v  representa a velocidade de deriva dos íons da 

ionosfera. 

Assim como na atmosfera neutra, a ionosfera também é horizontalmente 

estratificada, isso devido também à influência da gravidade terrestre (KELLEY, 

2009). Desse modo, ela é dividida em diferentes regiões ou camadas que são 

definidas de acordo com a concentração eletrônica. Essas regiões são denominadas 

D, E e F (F1, F2) como mostra a Figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 – Perfis verticais de densidade. Note-se, também, sua variabilidade devido à   

       influência da atividade solar (máxima e mínima), bem com o período do dia e da 
       noite. 

 

 

   Fonte: Adaptado de Hargreaves,1992. 

 

As camadas D e F1 desaparecem no período noturno. A camada F2, por sua 

vez, permanece, mas com menor intensidade no que diz respeito à sua 

concentração eletrônica. Isso é mais facilmente observado quando levamos em 

consideração a concentração eletrônica que existia no período do dia. Já a camada 

E, no período noturno, se torna mais fraca (HARGREAVES, 1992).  
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A camada F2 possui uma grande concentração eletrônica quando comparada 

às outras regiões da ionosfera, e isso está relacionado, como já mencionado, à 

baixa taxa de perda eletrônica dessa região (RISHBETH, 1988). 

 

2.3  Regiões ionosféricas 

 

Para fins de estudo, a ionosfera pode ser dividida em regiões ou camadas: D, 

E e F.  

 

Camada D 

 

A camada D compreende a região que se inicia a 60 km de altitude e se 

prolonga a altitude de 90 km aproximadamente (HARGREAVES, 1992). Nessa 

região, pode-se encontrar íons positivos como O2
+, N2

+, NO+. Devido à reação de 

junção que ocorre entre os átomos e as moléculas neutras com os elétrons livres, 

também é possível encontrar íons negativos nessa região (RISHBETH, 1988). As 

radiações responsáveis pela formação da camada D são a que compreende os raios 

cósmicos, os raios-x (WHITTEN; POPPOFF, 1971) e também a radiação lyman α 

(RISHBETH; GARRIOT, 1969; RISHBETH, 1988). O pico de densidade eletrônica se 

encontra em aproximadamente 80 km de altitude e é da ordem de 102 – 104 cm-3 

durante o dia (HARGREAVES, 1992). No período noturno, como já mencionado, 

essa camada desaparece devido aos processos de perdas. 

 

Camada E 

 

A camada E compreende a região que se inicia aproximadamente a 90 km de 

altitude e se prolonga até a altitude de 160 km aproximadamente (HARGREAVES, 

1992). Dentre os íons que se pode encontrar na camada E devido à ionização direta 

dos seus constituintes neutros, pela radiação ionizante dessa região, estão o N2
+, 

O2
+, O+, e NO+, sendo que os dois últimos existem em menor escala (WHITTEN; 

POPPOFF, 1971). Podemos também encontrar, nessa região, traços de metais 

como o Fe, Mg e o Ca, que existem devido à deposição desses elementos químicos 

através de choques de meteoros com a atmosfera terrestre. A radiação que ioniza 
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essa região compreende a radiação da banda do EUV, dos raios-x e a lyman β 

(RISHBETH; GARRIOT, 1969; RISHBETH, 1988). Seu pico de concentração 

eletrônica se encontra na altitude aproximada entre 105 – 110 km e é da ordem de 

105cm-3 durante o dia. Durante a noite, devido aos processos de perda, essa região 

apresenta uma leve diminuição da concentração eletrônica (HARGREAVES, 1992). 

A perda da densidade eletrônica nessa região está relacionada aos processos de 

recombinação dissociativa, troca de cargas e de perdas quadráticas. As perdas 

quadráticas podem serem dadas a partir da seguinte expressão (RISHBETH, 1988): 

2
)( ennL    (2.4), 

em que   é o coeficiente de recombinação efetiva. 

A alta condutividade elétrica presente nessa região permite a geração de 

correntes elétricas e, consequentemente, a criação de campos elétricos. A interação 

desses campos elétricos com o campo magnético terrestre e os constituintes 

ionizados ocasionam derivas na camada E. 

 

Camada F 

 

 A camada F se inicia aproximadamente acima de 160 km de altitude e 

apresenta dois máximos de densidade eletrônica, um em torno de 200km e outro a 

300km de altitude (VAREJÃO-SILVA, 2006). Ela pode ser dividida em duas sub-

camadas, conhecidas por F1 e F2, em cada uma das quais pode-se encontrar os 

respectivos máximos de densidade eletrônica da camada F.  

 

Camada F1 

 

A camada F1 é a região que se inicia acima da camada E, a aproximadamente 

160 km de altitude, e se prolonga até altitude aproximada de 180 km 

(HARGREAVES, 1992). A ionização dessa camada se dá por meio da radiação do 

EUV, que ioniza principalmente o oxigênio atômico. Assim, essa região apresenta-se 

com uma presença predominante de íon de oxigênio atômico (WHITTEN; 

POPPOFF, 1971; HARGRAVES, 1992). O pico de densidade eletrônica dessa 

região é da ordem de 105 -106 cm-3 durante o dia. À noite, essa região desaparece 

devido à presença dos processos de perda eletrônica. Os processos de perda 
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eletrônica da camada F1 ocorrem de forma quadrática: 
2

)( ennL  (RISHBETH, 

1988). A principal reação de perda da densidade eletrônica nessa região se dá por 

meio da recombinação dissociativa. 

 

Camada F2 

 

A camada F2 compreende a região que se inicia a 180 km e prolonga-se até 

1000 km de altitude (HARGREAVES, 1992). Dentre os principais constituintes, estão 

o oxigênio atômico, o nitrogênio molecular e o oxigênio molecular, sendo que este 

último se apresenta em menor quantidade (WHITTEN; POPPOFF, 1971). Nessa 

região, a difusão e a radiação solar são fundamentais para a sua formação. O pico 

de máxima concentração eletrônica se encontra na altitude aproximada de 300 km, e 

a densidade máxima, nesse ponto, pode ser superior a 106 cm-3. O processo de 

perda da densidade eletrônica da camada F2 se dá de forma linear ( ennL  )( ) 

(RISHBETH, 1988). Durante a noite, ocorre uma diminuição na densidade eletrônica. 

No entanto, um fator que mantém essa camada no período noturno é a difusão. 

A interação dessa região com a camada E ocorre principalmente por meio das 

linhas de campo magnético e faz com que a camada F apresente deriva do tipo 




. Essa deriva está intrinsecamente relacionada aos ventos neutros que ocorrem 

principalmente na camada F em conjunto com a condutividade eletrônica da camada 

E e a influência do campo magnético terrestre. 
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3 DERIVA VERTICAL DA CAMADA F DA IONOSFERA 

 

A deriva vertical 


da camada F da ionosfera é caracterizada por uma 

subida no lado do dia e uma descida no lado noturno no período próximo do pôr-do-

sol (entre as 21 e 22UT) na camada F. Devido à interação do campo elétrico zonal 

em conjunto com o campo magnético, causa a deriva dos constituintes ionizados da 

camada F (Figura 4). A Figura 4 a seguir corresponde às curvas de isolinhas, em 

que cada curva com cor diferente representa uma frequência específica. As curvas 

que estão em maiores altitudes são também as de maiores frequências (Figura 4). 

 

Figura 4 – Curvas de isolinhas obtidas através do programa Ionocadi, mostrando a deriva 
          vertical do plasma ionosférico no horário entre 21 e 22UT, para todo o dia 09 de 
         abril de 2000, para a cidade de Natal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Para que ocorra a deriva vertical da camada F, o campo elétrico zonal criado 

na camada E é mapeado pelas linhas de campo magnético terrestre para a camada 
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F no período próximo do crepúsculo (Figura 5) e a sua interação com o campo 

magnético resulta na deriva vertical da camada F. 

 
Figura 5 – Seção de cruzamento meridional das linhas de campo magnético 
           conectando as camadas E e F ionosférica sobre latitudes    
           equatoriais. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fonte: Abdu, 2005, adaptado de Schunk e Nagy, 2000. 

 
 

Os ventos termosféricos que ocorrem na camada F, em conjunto com as 

linhas de campo magnético, agem sobre os íons dessa região e induzem a criação 

do campo elétrico de polarização e, consequentemente, a criação de correntes 

elétricas nessa região no período próximo ao pôr-do-sol. Esse campo elétrico de 

polarização é mapeado para a camada E, e como essa região possui baixa 

condutividade, próximo ao terminadouro solar, as cargas elétricas se acumulam 

nessa região, formando o campo elétrico zonal na direção do terminadouro, no lado 

do dia e no lado noturno da camada E.  

As linhas do campo magnético mapeiam esse campo elétrico zonal para a 

região F(Figura 5), e a interação deste campo elétrico zonal com o campo magnético 

resulta na deriva vertical da camada F. No período do pôr-do-sol, ocorre a 

intensificação desse campo elétrico zonal e, consequentemente, a intensificação da 

deriva vertical. Essa intensificação do campo elétrico zonal pode variar por meio da 

influência da penetração de campo elétrico ou por meio do campo elétrico do 

dínamo perturbado (SASTRI et al., 1997; SOBRAL et al., 1997; FEJER; 

SCHERLIESS, 1997; RICHMOND; PEYMIRAT; ROBLE, 2003). 
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A deriva vertical da camada F é ocasionada devido à criação de correntes 

elétricas geradas por ventos neutros na camada F, e, logo após a criação dessas 

correntes elétricas, induz a criação de campos elétricos através do processo 

conhecido como efeito dínamo ionosférico, o qual pode ocorrer tanto na camada E 

quanto na camada F. Esse efeito dínamo pode sofrer influências devido à 

luminosidade solar e a condutividade de cada camada, principalmente da camada E. 

A intensificação do efeito dínamo na camada F ocorre principalmente no período 

noturno (no crepúsculo), influenciando também a intensificação da deriva vertical 

que possui maior intensidade. Durante as horas do dia, o campo elétrico zonal está 

direcionado para Leste e, ao entardecer, esse campo se intensifica antes mesmo de 

sua reversão para Oeste. Para uma maior compreensão de como se dá o processo 

de deriva vertical da camada F, as próximas seções abordam o efeito dínamo tanto 

da camada E quanto da camada F da ionosfera (Figura 5). 

3.1 Dínamo da camada E 

 

Os campos elétricos do dínamo da camada E, situados no intervalo de altura 

entre 90 e 140 km de altitude, são criados mediante os ventos associados às marés 

atmosféricas, os quais são conhecidos, por isso, como ventos de maré. As marés 

atmosféricas são provenientes da atmosfera neutra e são ocasionadas pela 

absorção do ultravioleta (UV) na camada de ozônio, do vapor de água atmosférico, 

além de estarem associadas à influência do campo gravitacional lunar (ABDU, 

2005).  

O vento de maré maréU


, existente na camada E, tem variação diurna e 

semidiurna e apresenta similar magnitude durante o dia e a noite (RISHBETH, 

1971). O vento de maré afeta o movimento das partículas carregadas que serão 

forçadas a moverem junto com ele na mesma direção, no entanto, as partículas 

carregadas sofrem modificação de direção devido à presença do campo 

magnético


. Em geral, tanto os íons quanto os elétrons apresentam movimentos 

ciclotrônicos na presença do campo magnético. 

Na camada E, sob influência do vento neutro, os elétrons possuem 

velocidades menores quando comparado à velocidade dos íons, isso porque a 

frequência de colisão ( ) dos íons, esses sendo maiores que os elétrons, é muito 
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maior que a sua girofrequência ( ). Dessa forma, os íons não completarão seu 

movimento de girofrequência por completo, apresentando, assim, maior 

movimentação que os elétrons. Os elétrons, entretanto, apresentam frequência de 

colisão muito menor que a girofrequência, movimentando-se, assim, mais 

lentamente que os íons. 

Devido a essa diferença do movimento dos íons com relação aos elétrons, 

gera-se um campo elétrico induzido 
 

maréU , gerando, desse modo, um fluxo de 

uma corrente elétrica na região E em resposta ao campo elétrico induzido 
 

maréU . 

Essa corrente elétrica satisfaz a condição em que 0


J , ou seja, ela não é 

estacionária. Por causa das variações verticais e horizontais da condutividade, a 

corrente elétrica criada não pode fluir livremente em todas as direções. Por 

conseguinte, cargas polarizadas são estabelecidas, modificando o fluxo da corrente 

elétrica (RISHBETH; GARRIOT, 1969). Nesse caso, isso resulta em um acúmulo de 

partículas carregadas nas bordas da camada E, pois essas regiões possuem baixa 

condutividade elétrica.  

Em função desse acúmulo de partículas carregadas nas bordas da camada E 

(cargas polarizadas), há a indução da criação de outro campo elétrico, conhecido 

por campo elétrico de polarização 
P , que se autorregula até a condição em que 

0


J  seja satisfeita, ou seja, até o ponto em que o fluxo de corrente elétrica 

cesse.  Dessa forma, o campo elétrico total da camada E pode ser dado pela 

somatória do campo elétrico induzido pelos ventos de maré e o campo elétrico de 

polarização que pode ser representado pela seguinte expressão:  

)(


 BU maréPT


  (3.1), 

em que PE


é o campo elétrico de polarização e 
 

maréU  é o campo elétrico induzido 

devido aos ventos de marés.  A definição de densidade de corrente elétrica pode ser 

dada da seguinte forma: 




~j   (3.2), 

em que ~  é o tensor de condutividade elétrica. A condutividade da camada E é 

caracterizada por um tensor por causa da anisotropia introduzida pelo campo 
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magnético da terra. Dessa forma, o tensor de condutividade elétrica é dado pela 

seguinte expressão (WHITTEN; POPPOFF, 1971): 
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~







   (3.3), 

em que 1 , 2  e 0  são respectivamente a condutividade direta, a condutividade 

Pedersen e a condutividade Hall. 

Considerando-se a camada E como uma camada condutora fina, entre 90 e 

140 km de altura, em que as correntes elétricas verticais são desprezíveis 

(CARRASCO, 2005), a corrente elétrica na direção do campo elétrico é dada por: 








J   (3.4), 

em que ET é o campo elétrico total da camada E. 

Substituindo a expressão (3.1) em (3.4), obtemos: 










)( maréP UJ 
  

(3.5). 

Assim, a corrente elétrica na direção do campo elétrico total da camada E é 

dada pela expressão 3.5. 

A figura a seguir mostra as correntes que fluem e os campos elétricos que se 

formam devido ao efeito do dínamo da camada E. Também é possível observar a 

presença do campo magnético 


  nesse processo. Desse modo, por meio dela, 

explicaremos os mecanismos desse dínamo. 

Figura 6 – Representação do dínamo da região E da ionosfera equatorial. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Carrasco, 2005. 
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Devido à perpendicularidade entre 


  e o campo elétrico zonal 



, surgem, 

na região E da ionosfera equatorial, duas correntes, denominadas Hall (
YH ) e 

Pedersen (
YP ). A corrente Hall (

YH ) apresenta um fluxo perpendicular tanto a 



  quanto a 
Y


, no sentido de -



z . Já a corrente Pedersen (
YP ) está no sentido de 

+


y  (Figura 6). Por possuir baixa condutividade nas extremidades da camada E, a 

corrente Hall não consegue fluir ao longo dessa região. Assim, as partículas 

carregadas se acumulam nas bordas da camada (Figura 6). Como consequência 

desse acúmulo de cargas nas bordas da região E, gera-se um campo elétrico de 

polarização (
Z ) no sentido +



z , que consequentemente gera uma corrente 

Pedersen (
ZP ) no sentido de +



z , assim como gera a corrente Hall (
ZH ) no 

sentido +


y . A corrente Hall é sempre perpendicular ao campo elétrico que a induziu 

e ao campo magnético. Já a corrente Pedersen é sempre paralela ao campo elétrico 

que a induziu e perpendicular ao campo magnético. 

No estado estacionário e na mesma direção do eixo cartesiano z, a corrente 

Hall (
YH ), induzida pelo campo 

YE , e a corrente Pedersen (
ZP ), induzida pelo 

campo 
Z , não conseguem mais fluir, pois elas se anulam nessa direção. 

Considerando esse fato e fazendo-se o somatório das duas correntes na direção do 

eixo cartesiano z (Figura 6), obtemos a seguinte expressão: 

0 HzPzJ    (3.6). 

A partir de 3.6, podemos tirar a relação em que: 

0 HzP    (3.7). 

Dessa forma, o campo de polarização Z  é dado por: 

Y

P

H
z 














  

(3.8). 

Na direção de y, se somamos a corrente Hall ( ZH ) e a Pedersen ( YP ), a 

corrente na direção de y, também denominada eletrojato equatorial, pode ser dada 

pela seguinte expressão: 

YPZHYJ     (3.9). 

Substituindo z da expressão (3.8) em (3.9), obtém-se: 
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(3.10), 

em que σc representa a condutividade de Cowling. 

3.2 Dínamo da Camada F  

 

Na camada F equatorial, os principais responsáveis pela criação dos campos 

elétricos são os ventos termosféricos, que resultam das marés térmicas solares, 

provenientes da absorção do EUV na região da termosfera (ABDU, 2005).  

Na região F, os íons são deslocados ao longo do campo magnético devido ao 

fluxo de ventos zonais (ventos termosféricos). A frequência de colisão desses íons 

será maior que a sua girofrequência (RISHBETH, 1971), o que se caracteriza como 

uma grande quantidade de colisões entre esses íons na camada F da ionosfera, 

impossibilitando-os de completar seu movimento ciclotrônico (Figura 7). 

 
Figura 7 – Representação da deriva vertical dos íons e o efeito dínamo, na região F.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Bonelli, 2011. 

 

No entanto, se observa uma deriva dos íons para altas altitudes da camada F 

perpendicular tanto aos ventos termosféricos quanto ao campo magnético terrestre 

(RISHBETH, 1971). Isso se dá devido a uma ação conjunta da interação entre o 

campo de polarização induzido e o campo magnético terrestre nos íons e elétrons 

livres da região F. E ocorre também por causa da existência de um fluxo de ventos 

termosféricos U na região F próxima do crepúsculo. Nesse período, a condutividade 
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da camada E tem uma forte diminuição da condutividade elétrica, propiciando a 

formação de correntes elétricas (RISHBETH, 1971) e, por fim, a formação do campo 

de polarização ( E ) na camada F (Figura 7). 

Como mencionado, correntes elétricas são criadas por causa da 

movimentação dos íons pelos ventos termosféricos e induzem à criação do campo 

elétrico de polarização ( E ) na camada F, pelo processo conhecido por efeito dínamo 

da camada F. Mas o estabelecimento desse campo de polarização só é possível 

graças ao campo magnético que influencia o movimento de deriva dos íons e à 

baixa condutividade existente nas bordas da camada F, que faz com que as 

partículas carregadas se acumulem nessas regiões, gerando um campo elétrico de 

polarização (Figura 8). A interação do campo elétrico de polarização com o campo 

magnético gera uma deriva vertical dada por: 

2






v   (3.11), na região F, como se pode ver na Figura 8 a seguir. 

 
Figura 8 – Representação do dínamo da região F equatorial, em que supõe que a      

densidade e a condutividade ionosférica estão distribuídas em camadas e 
submetidas ao vento termosférico, zonalmente constante dirigido para leste e a 
um campo magnético dirigido para o norte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: Carrasco, 2005. 

 
 

Esse campo elétrico de polarização ocorre somente próximo do pôr-do-sol, 

pois, durante o dia, a região E se apresenta com alta condutividade elétrica, e os 

elétrons apresentam, consequentemente, alta mobilidade ao longo das linhas do 

campo magnético


B , que descarregará o campo elétrico de polarização da região F. 
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Pode-se dizer que, no período diurno, a interação entre a região E e F da ionosfera é 

idêntica a de um circuito fechado, pois, por meio das linhas de campo magnético, as 

partículas carregadas passam de uma região para a outra livremente. No entanto, 

isso não ocorre no período noturno, pois a condutividade da região E diminui, 

abrindo o circuito. Nesse momento, campos elétricos de polarização podem ser 

criados na região F (RISHBETH, 1971; WOODMAN, 1972; HELLIS et al., 1974). 

Como visto anteriormente, a interação entre 


E  e 


B  cria uma deriva zonal da 

região F, dada por 2






v . Para se chegar a essa expressão, deve-se fazer 

algumas considerações, que tomaremos a partir da Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9 – Representação da deriva dos íons: o campo magnético encontra-se  
        saindo da página. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

Por meio da Figura 9, vamos fazer uma aproximação para obter a expressão 

de deriva vertical da camada F ionosférica. Primeiro, considera-se que, para um 

referencial no centro de guia do íon, existe uma força elétrica F


 na direção do 

campo elétrico  


, devido à presença desse campo elétrico. Nesse referencial, o íon 

se encontrará em movimento constante, com relação ao eixo x. Mas, para que isso 

aconteça, deve existir uma força 


 EF que contrabalanceará a força elétrica em 
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direção contrária a 


. Desse modo, EE FF


 . Para um segundo referencial que se 

encontra fora do centro de guia (um observador qualquer), a força que mantém essa 

partícula em velocidade constante será a força magnética 


 MF , para 

contrabalancear a força elétrica 


EF , devido à presença do campo magnético que 

não tinha sido considerada no primeiro referencial. Desse modo, a relação entre as 

forças existentes se dá através da seguinte expressão: 







  FF   (3.12), 

sendo 


  vqF  e 


  qF . Substituindo esses valores em 3.12, obtemos: 



 v   (3.13). 

Fazendo o produto vetorial com 


B em ambos os lados da expressão 3.13, obtemos: 






























 BBv  (3.14). 

Resolvendo o produto vetorial dentro dos parênteses, fica: 






























 Bv   (3.15). 

E, por fim, resolvendo este último produto vetorial, fica: 

zzv














 ˆ   (3.16), 

sendo 






 vv  e z



 . Substituindo esses valores em 3.16, obtemos: 


















2v  (3.17). 

Isolando


v , obtemos: 

2







v
  

(3.18). 
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A deriva vertical da camada F dada pela equação 3.18 é ocasionada 

principalmente pelo comportamento conjugado entre as camadas E e F e também 

pelas linhas do campo magnético e do campo elétrico zonal. Os dínamos de cada 

uma dessas regiões fazem parte dos processos físicos para formação da deriva. A 

condutividade elétrica da camada E e dos ventos que acionam o dínamo tanto da 

camada F quanto da camada E. A deriva vertical se intensifica principalmente nas 

horas próximas ao pôr-do-sol, período este em que também ocorre o aumento do 

campo elétrico zonal. 

3.3 Intensificação do campo elétrico zonal 

 

A intensificação do campo elétrico zonal, também conhecida como PRE 

(Evening Prereversal Electric Field Enhancement), é responsável por produzir a 

intensificação da deriva vertical da camada F ionosférica próximo ao pôr-do-sol. 

Essa intensificação é causada pelo dínamo da camada F, que é mais pronunciado 

durante o equinócio e o verão, apresentando variabilidade dia a dia. O vento que 

sopra na direção Leste na camada E mantém a intensificação do campo elétrico 

zonal durante o pôr-do-sol, momento esse em que a condutividade na camada E 

diminui (FARLEY et al., 1986) e possibilita a criação de campos elétricos de 

polarização na camada F. 

A criação do campo elétrico zonal só é possível devido ao acoplamento 

existente entre as camadas E e F, que contribuirá com a intensificação desse campo 

elétrico. Tal acoplamento pode ser dado pelo modelo de Heelis et al. (1974). Esse 

modelo consiste no estudo da variação da velocidade vertical dos íons para altitudes 

acima de 300 km no equador, para a região de Jicamarca, no Peru. Para esse 

modelo, tem-se as seguintes considerações: 

a) considera-se apenas os campos elétricos do dínamo da região E (linha inteira 

da Figura 10); 

b) considera-se os campos elétricos do dínamo da região E e o campo elétrico 

de polarização da região F (linha tracejada da Figura 10). 
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Figura 10 –  Variação da deriva vertical dos íons, considerando: os campos do dínamo da 

   região E (linha inteira); os campos do dínamo da região E em conjunto com o 
   campo de polarização devido ao dínamo da região F (linha tracejada). A linha 
   pontilhada representa a velocidade de deriva vertical observada através dos 
   dados sobre Jicamarca.  
 

 
       Fonte: Adaptada de Heelis et al. (1974). 
 

É possível notar que, se comparamos os dados experimentais representados 

pela linha pontilhada com o modelo, observamos que, quando se levou em 

consideração os campos elétricos do dínamo da camada E em conjunto como os 

campos elétricos do dínamo da camada F, o modelo se aproximou mais dos dados 

experimentais do que quando o modelo levou em consideração apenas os campos 

elétricos do dínamo da camada E. Isso ocorre principalmente nos horários próximos 

da intensificação do campo elétrico zonal que ocorre próximo às 18 horas local 

(Figura 10). Desse modo, podemos verificar a importância de considerar o dínamo 

da região F no processo de intensificação do campo elétrico zonal. 

A seguir, por meio da Figura 11, podemos descrever o processo de 

intensificação do campo elétrico que ocorre da seguinte forma: o vento termosférico 



U direcionado para Leste na camada F gera um campo elétrico de polarização 



  U  nessa região. Em seguida, ele é mapeado ao longo das linhas de campo 
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magnético para a região E no sentido do equador, gerando um campo elétrico E  

que consequentemente gera uma corrente elétrica Hall zonal J  para Oeste. 

 Devido à queda da condutividade na região E próximo ao terminadouro solar, 

cria-se um acúmulo de partículas negativas que induz um campo elétrico zonal E  

para Leste/Oeste no período diurno/noturno, mantendo, dessa forma, o equilíbrio 

eletrostático. Esse campo elétrico zonal cria uma corrente Pedersen J  na direção 

Leste, em sentido antiparalelo a corrente Hall J , que, no estado estacionário, se 

anulam. Logo em seguida, o campo elétrico zonal é mapeado através das linhas do 

campo magnético para a camada F, para Leste no período diurno e para Oeste no 

período noturno, produzindo uma subida da camada F diurna e uma descida dessa 

camada no lado noturno (Figura 11).  

 

Figura 11 – Modelo de Farley-Bonelli: criação do campo elétrico zonal. 

        Fonte: Kelley, 2009. Adaptada de Farley et al., 1986. 

 

Esse campo elétrico zonal é produzido tanto durante o dia quanto durante a 

noite pelo dínamo da camada E. Contudo, esse componente dos campos elétricos 

produzidos é muito pequeno no período diurno, mas é o que causa a deriva vertical 

da camada F (KELLEY, 2009). Ele se intensifica próximo à região do pôr-do-sol e 

causa a intensificação da deriva vertical da camada F. A intensificação do campo 

elétrico zonal pode ocasionar alguns fenômenos nas regiões equatoriais e de baixa 

latitude. Um exemplo desses fenômenos é o efeito fonte e a Anomalia de Appleton, 

que serão abordados na seção seguinte.  
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3.4 Efeito fonte e anomalia de Appleton 

 

Como vimos, o campo elétrico zonal no período do dia está direcionado para 

Leste e é responsável pela subida ou deriva vertical )/()( 2


da ionosfera, 

principalmente no período próximo ao pôr-do-sol, período esse em que ocorre a 

intensificação do campo elétrico zonal. No pôr-do-sol, esse campo é intensificado e 

resulta numa subida da ionosfera para altitudes mais elevadas, onde a taxa de 

recombinação é lenta. No entanto, para as regiões de menor altitude, ocorre uma 

pequena diminuição na densidade eletrônica ionosférica (KELLEY, 2009). 

Os constituintes ionizados, uma vez elevados a grandes altitudes devido à 

deriva vertical da camada F após o pôr-do-sol, tendem a retornar ao ponto original 

de onde vieram por causa dos gradientes de pressão e dos efeitos da gravidade 

que, por intermédio das linhas de campo magnético terrestre (NOGUEIRA, 2009), 

deposita os constituintes ionosféricos em latitudes magnéticas de  20  

aproximadamente (KELLEY, 2009). Isso consequentemente resulta num aumento do 

plasma ionosférico nessas latitudes magnéticas, nas quais se encontra a região 

conhecidas como anomalia de Appleton ou também anomalia de ionização 

equatorial (AEI). O processo de transporte do plasma ionosférico de latitudes 

equatoriais para baixas latitudes é denominado Efeito Fonte e pode ser 

representado por meio da Figura 12 a seguir.  

 

Figura 12 – Efeito Fonte e anomalia de ionização equatorial. 

 

         Fonte: adaptada de Kelley, 2009. 
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 A intensidade do campo elétrico zonal pode variar e essa variabilidade está 

diretamente relacionada a fatores, tais como a penetração de campos elétricos de 

origem magnetosférica (FEJER; JENSEN; SU, 2008; ABDU, 2012), o campo elétrico 

devido ao dínamo perturbado (FEJER; LARSEN; FARLEY, 1983) e a variação no 

fluxo solar (FEJER, 1991).  

Devido à influência dos campos elétricos de penetração, ao dínamo 

perturbado na intensidade do campo elétrico zonal e à consequente influência na 

deriva vertical, é possível que a deriva vertical não ocorra. A Figura 13 a seguir é um 

exemplo em que a deriva vertical do plasma ionosférico não ocorreu (período entre 

21 e 22UT). 

 

Figura 13 – Curvas de isolinhas obtidas a partir do programa Ionocadi, mostrando que a 

deriva vertical do plasma ionosférico não ocorreu para o período de 
intensificação do campo elétrico zonal, no horário entre 21 e 22UT, do dia 19 
de abril de 2000, para a cidade de Natal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Possivelmente, a deriva vertical, no pico de pré-reversão, não ocorreu, como 

podemos ver na Figura 13, por causa da penetração de campos elétricos de origem 

magnetosféricos e/ou também devido campo elétrico do dínamo perturbado, na 

presença ou após uma tempestade magnética.  
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3.5 Tempestades magnéticas 

                                                                                                                             

A ocorrência de fortes mudanças no campo magnético e na ionosfera 

terrestre está associada a uma tempestade magnética. O que ocorre é que a 

deposição de uma grande quantidade de energia em altas latitudes conduz a 

perturbações em escala global nos campos elétricos ionosféricos, assim como nos 

ventos termosféricos (ABDU et al., 2006c apud SANTOS, 2010). Nos períodos de 

alta atividade solar, ou mesmo quando ocorre uma tempestade magnética, ocorre 

também uma variabilidade na intensificação do campo elétrico zonal. Isso está 

relacionado à penetração de campos elétricos de origem magnetosférica que 

penetram em latitudes equatoriais e à influência do campo elétrico do dínamo 

perturbado. Ambos os eventos são ocasionados por uma tempestade magnética. 

As tempestades magnéticas ocorrem quando uma ejeção de massa coronal 

em larga escala, ou seja, uma grande erupção de gás ionizado a alta temperatura, 

proveniente do Sol, atinge a magnetosfera e a ionosfera terrestre. O efeito das 

tempestades magnéticas no campo magnético pode ser representado pelo índice 

Dst (Disturbance Storm Time). As curvas do índice Dst são obtidas por meio de 

medidas magnetométricas que são realizadas através de uma cadeia de 

magnetômetros, localizada na região equatorial, ao longo do globo terrestre 

(YAMASHITA, 2000). O índice Dst é proporcional às correntes elétricas que circulam 

no sentido Leste-Oeste no cinturão de Van Allen, também denominadas correntes 

de anel. Uma tempestade magnética pode ser dividida em três fases distintas. Entre 

elas estão: 

Fase inicial: em que ocorre a compressão das linhas do campo magnético na 

magnetosfera pelo vento solar; 

Fase principal: em que ocorre a intensificação da corrente de anel que gera um 

campo magnético oposto ao campo magnético da Terra; 

Fase de recuperação: em que ocorre a recuperação gradual do campo magnético 

ao seu estado não perturbado. 

O índice Dst é um parâmetro global obtido em unidades de nanotesla com 

resolução temporal de 1 hora (são apresentados valores médios para intervalos de 1 

hora, começando entre 00 e 01 UT – Universal Time – de cada dia), ou mesmo com 

resolução de 10 minutos e pode ser obtido a partir do seguinte endereço eletrônico: 

http://lasp.colorado.edu/space_weather/dsttemerin/archive/dst_years.html.  



43 

Uma tempestade magnética se caracteriza pela diminuição na curva do índice 

do Dst, que, em termos gerais, representa a diminuição na intensidade do campo 

magnético terrestre. Nessa fase, em que ocorre a diminuição na intensidade do 

índice Dst, uma grande quantidade de partículas carregadas oriundas do vento solar 

intensifica a corrente de anel, e, dessa forma, cria-se um ambiente propício à 

formação de um campo magnético contrário ao campo magnético terrestre. Esse 

campo ocasionará uma forte diminuição na intensidade do campo magnético da 

Terra. A Figura 14 a seguir representa a curva do índice de Dst com as principais 

fases de uma tempestade magnética anteriormente mencionadas. 

 

Figura 14 – Representação das principais fases de uma tempestade magnética para os dias       

         de 5-8 de setembro de 1982.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Fonte: Yamashita, 2000. 

 

De acordo com Kamide et al. (1998), as tempestades magnéticas podem ser 

classificadas de acordo com o índice de Dst em fracas, moderadas e intensas, como 

apresentado na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1- Classificação das tempestades magnéticas 

Intensidade Dstmin 

Intensas  ≤ -100nT 

Moderadas - 100 < Dstmin< -50nT 

Fracas -50nT < Dstmin < -30nT 

 



44 

Dentre os efeitos de uma tempestade magnética na ionosfera equatorial, 

predominam os efeitos causados no campo elétrico zonal (sentido Leste-Oeste), que 

causam a subida ou a descida da ionosfera (YAMASHITA, 2000). Entre os efeitos, 

estão os ocasionados pela penetração de campos elétricos e os campos elétricos do 

dínamo perturbado. 

Campos elétricos de perturbação surgem em regiões equatoriais e estão 

relacionados a perturbações magnetosféricas. Existem três tipos de campos 

elétricos de perturbação: os campos elétricos transientes associados com o início da 

tempestade (SASTRI; RAO; RAMESH, 1993), os campos elétricos de curta duração 

de aproximadamente duas horas e os campos elétricos persistentes com duração de 

várias horas, que surgem devido ao dínamo perturbado. No desenvolvimento de 

subtempestades, surgem os campos elétricos persistentes no período de sua fase 

de recuperação, os quais estão relacionados à inversão do sul para o norte do 

componente Bz do campo magnético interplanetário (FEJER, 1991a; ABDU et al., 

1995; ABDU, 1997).   

 Os campos elétricos de origem magnetosférica penetram na ionosfera em 

latitudes equatoriais, influenciando a intensidade da deriva vertical de tal modo que 

esta pode até não ocorrer. 

3.5.1 Penetração de campos elétricos magnetosféricos 

Quando o campo magnético interplanetário ( ZB


) aponta para o Sul (Figura 

15), forma-se um ambiente propício para uma forte transferência de energia do meio 

interplanetário para a região auroral, que resulta em uma rápida intensificação das 

correntes elétricas do eletrojato auroral, marcando, assim, o desenvolvimento de 

uma subtempestade/tempestade magnética.  
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Figura 15 – Representação das linhas do campo magnético interplanetário para o sul (IMF) 

          e da reconexão com as linhas do campo magnético terrestre. 

 

                    Fonte: adaptada de Kelley, 2009. 

Essa inversão do ZB


 está diretamente associada com o início de uma 

tempestade magnética, em que campos elétricos de convecção magnetosféricos 

penetram diretamente nas regiões equatoriais. Entre esses campos elétricos de 

convecção e de penetração direta em latitudes equatoriais, está o undershielding, 

que possui polaridade para Leste no setor do dia e para Oeste no setor da noite e 

que ocorre quase simultaneamente aos eventos relacionados a altas latitudes. 

A interação do plasma proveniente da magnetosfera com a ionosfera 

proporciona o mapeamento de campos elétricos da calota polar em direção às 

baixas latitudes. Essa interação cria correntes na região 2 que fluem para dentro e 

para fora da região auroral para a região do equador magnetosférico. O campo 

elétrico ionosférico, com as correntes da região 2, neutraliza a componente Leste-

Oeste do campo elétrico proveniente da calota polar em direção a latitudes médias e 

baixas por um período de 20 a 30min.  Esse efeito é conhecido como blindagem 

(shielding). 

A inversão rápida de Bz para o Norte, junto com a recuperação do eletrojato 

auroral, o plasma que gera as correntes na região 2, é temporariamente 

desequilibrada, criando um campo elétrico de blindagem muito forte, denominado 

overshielding. Ele se apresenta forte o suficiente para contrapor aos campos 
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elétricos de penetração diretamente da calota polar, de forma que os campos 

elétricos equatoriais com penetração direta revertem a direção (RICHIMOND et al., 

2003). 

3.5.2 Campo elétrico do dínamo perturbado 

  

Ventos termosféricos perturbados na direção do equador são conduzidos por 

meio de energia magnetosférica que entra em altas latitudes, e são produzidos pelo 

aquecimento Joule e pela interação colisonal das partículas neutras com os íons 

rapidamente convectivos (ABDU et al., 2006c apud SANTOS, 2010). Campos 

elétricos são produzidos devido a esse dínamo perturbado. O aquecimento na região 

auroral, pelo efeito joule, produz ventos na termosfera e na região F que se 

propagam em direção ao equador (VS) (Figura 16). Devido à rotação da Terra, 

surgem movimentos zonais para Oeste em função da força Coriolis (VW). O 

movimento zonal dos íons, na presença do campo magnético terrestre, gera a 

corrente Pedersen, que flui em direção ao equador (JP) e tende a carregar 

positivamente a ionosfera de baixas latitudes até o momento em que o fluxo de 

corrente seja cessado pelo campo elétrico resultante (EP).  Esse campo elétrico, que 

é perpendicular às linhas de Br, tem o efeito de produzir a deriva do plasma para 

Oeste e uma corrente Hall (JH). A interrupção da corrente Hall nos terminadouros 

resulta em dois laços de correntes que estabelecem o campo elétrico anoitecer-

amanhecer.  Esse campo elétrico tem polaridade oposta ao campo elétrico do 

dínamo dos dias calmos e se estende para regiões equatoriais e de baixas latitudes 

através da ionosfera condutora. Ou seja, a componente do campo elétrico zonal do 

dínamo perturbado é para Oeste durante o dia e para Leste durante a noite, 

resultando em uma deriva vertical da camada F para cima e para baixo 

respectivamente. 
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Figura 16 – Representação do mecanismo de geração de campos elétricos do  
          dínamo perturbado 

 

 

.                    Fonte: Abdu et al., 2006c apud Santos, 2010. 

  

Fejer e colaboradoes (1983) observaram que os efeitos do campo elétrico do 

dínamo perturbado em latitudes equatoriais podem ser sentidos após 16 ou 24 horas 

após o início da entrada de energia em altas latitudes. Ainda segundo Fejer; Larsen; 

Farley, (1983), esse delay, ou atraso dos efeitos dessa entrada de energia, descarta 

a possibilidade de que ondas de gravidade tenham sido a causa da reversão do 

campo elétrico zonal em latitudes equatoriais nos períodos calmos. 

3.6  Intensificação da deriva vertical e desenvolvimento do Spread-f no período 

noturno 

 

A ionosfera pode estar sujeita a perturbações ionosféricas relacionadas à 

densidade eletrônica que ocorrem após o pôr-do-sol. Essas perturbações estão 

associadas a processos eletrodinâmicos como as derivas vertical e zonal do plasma 

que produz irregularidades, tais como as bolhas no plasma ionosférico/Spread-F. As 

bolhas de plasma, em especial, são caracterizadas por regiões na ionosfera em que 

a densidade eletrônica diminui em relação às regiões circunvizinhas. 

Com a intensificação do campo elétrico zonal, haverá, consequentemente, 

uma intensificação da subida da camada F no período próximo ao pôr-do-sol. O 

gradiente de densidade eletrônica que se acentua na parte inferior da ionosfera 

devido aos efeitos eletrodinâmicos e aos efeitos da recombinação favorece o 

desenvolvimento de instabilidade do tipo Spread-F (ABDU, 2005). Para altas 
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altitudes em que se encontra a camada F, os efeitos de recombinação são 

desprezíveis, e isso propicia o crescimento das flutuações na densidade do plasma 

ionosférico. Essas flutuações fazem surgir as bolhas ionosféricas, que se 

caracterizam, como mencionado, em regiões nas quais o plasma ionosférico possui 

uma acentuada redução da densidade eletrônica quando comparada às regiões 

vizinhas. 

A teoria de Rayleigh-Taylor é a que pode explicar o surgimento das bolhas 

ionosféricas (KELLEY, 2009). De acordo com a teoria, se consideramos dois fluidos 

com densidades diferentes 1n  e 2n , de modo que 21 nn   e que estejam sujeitos à 

ação da gravidade e do campo magnético, desconsiderando os efeitos de colisões, 

surgirá uma corrente elétrica devido à influência da gravidade dada por: 

2B

Bgnm

J
























  
(3.19), 

em que n , m são a densidade e a massa do plasma ionosférico. Na direção x, a 

corrente elétrica será dada pela seguinte expressão: 

B

nmg
J x 

  (3.20).
 

Como xJ  depende da densidade eletrônica ( n ), qualquer perturbação 

causada na densidade dos fluidos 1n , 2n , nos locais de fronteiras que os separam, 

pode causar uma divergência na corrente xJ
 
e, assim, causar um acúmulo de 

cargas nessas fronteiras. Devido a esse acúmulo de cargas, surge um campo 

elétrico de polarização que, na presença do campo magnético, resulta na deriva de 

elétrons e íons )(


 BE . Desse modo, essa deriva faz com que o plasma mais 

denso desça e o menos denso suba, formando uma espécie de bolhas, as 

chamadas bolhas ionosféricas (Figura 17). A Figura 17 ilustra os processos 

eletrodinâmicos que ocorrem nos dois fluidos e serve para explicar a teoria de 

Rayleigh-Taylor. 
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   Figura 17 –  (a) Representação esquemática das condições favoráveis à geração 
da instabilidade Rayleigh-Taylor. (b) Ilustração da  evolução da 
instabilidade de acordo com a teoria Rayleigh-Taylor. 

 

                Fonte: Adaptada de Kelley, 2009. 

 

A intensificação da deriva vertical para o período noturno é um dos 

parâmetros que controla a taxa de crescimento das instabilidades, bem como o 

desenvolvimento de um Spread-F na região equatorial. A deriva vertical que ocorre 

na ionosfera é um assunto bastante abordado (RISHBETH, 1971; FARLEY et al., 

1986; FEJER; SCHERLIESS, 2001; ABDU, 2001). A rápida subida da camada F 

ocasiona logo em seguida um Spread-F. O Spread-F, quando observado por um 

sondador ionosférico (tipo ionossonda), se apresenta como traços espalhados da 

região F nos ionogramas (BOOKER; WELLS, 1938 apud MEDEIROS, 1985). 

 Existem três casos distintos de instabilidades do tipo Spread-F que podem se 

manifestar de forma distinta nos sondadores ionosféricos, quais sejam: a 

denominada Spread-F em frequência, o Spread-F em altura e o Spread-F misto. O 

Spread-F misto ocorre quando o Spread-F em frequência e o Spread-F em altura se 

manifestam juntos nos ionogramas. A Figura 18 a seguir representa os três casos de 

Spread-F por meio de ionogramas. 
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Figura 18 – Representação dos 3 tipos de Spread-F por meio de Ionogramas para a 
           região de Fortaleza, apresentando em a) Spread-F em frequência, b) 
           Spread-F em altura e c) Spread-F misto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                Fonte: Santos, 2010. 

 

Segundo Medeiros (1985), o Spread-F em altura (Figura 18-b) ocorre antes 

da meia noite e está relacionado ao aumento rápido da altura virtual ( Fh' ) após o 

pôr-do-sol e se apresenta com maior frequência nos anos de solar máximo. Já o 

Spread-F em frequência (Figura 18-a) mostra uma reflexão difusa em altas 

frequências, na parte curva do traço do ionograma, aumentando, às vezes, de 

intensidade, e não permitindo a leitura da frequência crítica da camada F. Esse tipo 

de Spread-F do tipo frequência ocorre após a meia noite, não apresenta 

dependência com as variações de Fh' e também é mais frequente nos períodos de 

máximos solares (MEDEIROS, 1985). 

Em período de tempestades magnéticas, ocorre a inibição da ocorrência do 

Spread-F em altura. No entanto, essa inibição não é observada para o Spread-F em 
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frequência (MEDEIROS, 1985). Chandra e Rastogi (1972) observaram que o 

Spread-F em altura ocorre na primavera e no verão no hemisfério sul, sendo mais 

frequente nos meses de equinócios e raros no inverno e no outono. Para a região 

equatorial magnética, a ocorrência máxima de Spread-F em altura é observada em 

fevereiro, outubro e novembro (RASTOGI, 1980). 

Farley et al. (1970) observaram que o movimento ascendente da camada F é 

bem rápido no início de um Spread-F em altura. No entanto, o mecanismo que está 

relacionado ao surgimento do Spread-F em frequência não está relacionado aos 

movimentos da camada F (MEDEIROS, 1985).  Os tipos de Spread não será aqui 

abordado.  
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4 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

Entre os equipamentos que possibilitam as medições da variação da 

velocidade do pico de pré-reversão da deriva vertical do plasma ionosférico, 

podemos citar as digissondas/ionosondas (MEDEIROS, 1985; BERTONI, 1998; 

BERTONI, 2004; ABDU, 2005; SANTOS, 2010; ADEBESIN et al., 2013), sondadores 

a bordo de satélites (ABDU, 2005), receptores de VHF/UHF (MEDEIROS, 1985; 

ABDU, 2005) e radares de espalhamento incoerente (FEJER; SCHERLIESS, 1995, 

1997). Nesta pesquisa, utilizou-se de dados de sondadores ionossonda do tipo CADI 

(Canadian Advanced Digital Ionosonde) instalada em Fortaleza (CE) e, em Natal 

(RN), instalada no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), bem como 

de dados da digissonda tipo DPS, instalada em Cachoeira Paulista (SP). 

4.1 Sondador ionossonda  

   

A ionossonda é um equipamento capaz de medir a variação da altura de 

reflexão das ondas de rádio que são transmitidas verticalmente na ionosfera em 

função da frequência e são capazes de fornecer informações sobre o perfil de 

densidade eletrônica da ionosfera (REINISH et al., 1986).  

As ionossondas podem emitir regularmente pulsos de sinais de 

radiofrequência na faixa de 1 até 20 MHz para a ionosfera. Esses sinais são 

emitidos e são refletidos pela ionosfera nos locais onde a frequência do sinal emitido 

é equivalente a frequência do plasma ionosférico (SCHUNK; NAGY, 2009). 

Essa técnica de sondagem ionosférica é baseada no fato de que o índice de 

refração,  , de um plasma fracamente ionizado é proporcional à densidade de 

elétrons livres. A equação de Appleton-Hartree dá o valor geral de  na presença de 

colisões e um campo magnético. Desprezando as colisões entre elétrons e 

partículas neutras, bem como o campo magnético terrestre, o índice de refração é 

simplificado da seguinte forma (SCHUNK; NAGY, 2009): 

2

2 1 



















p
 (4.1), 

em que p  é a frequência do plasma e   é a frequência da onda incidente. 

Um sondador ionosférico transmite o pulso de rádio verticalmente e mede o 

tempo de retorno do sinal refletido. A reflexão ocorre no local onde a frequência do 
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plasma ionosférico for equivalente ao sinal transmitido (  p ). O tempo de demora 

é usado para determinar a altitude de reflexão, e a frequência é um indicador da 

densidade eletrônica nessa localização. É possível, através da frequência 

transmitida, obter o perfil de densidade eletrônica vertical da ionosfera. Essa relação 

entre a frequência transmitida e a densidade eletrônica da ionosfera pode ser dada a 

partir da seguinte relação (HARGREAVES, 1992): 

2/1)5,80( Nf 
  (4.2), 

em que ne é a densidade eletrônica. 

 Para chegar à equação 4.2, deve-se considerar que, para uma área A, as 

cargas negativas e positivas são separadas por uma distância y (Figura 19).  

 

Figura 19 – Separação de cargas em um plasma. 

 

       Fonte: Adaptado de Hargreaves, 1992.
 

 

Se existe N elétrons por unidade de volume, um capacitor assim formado 

possui uma carga total Q = NAye e sua capacitância é ɛₒA/y (no SI). A diferença de 

potencial que corta a região é Ney2/ ɛₒ, o campo elétrico na coluna é Ney/ɛₒ, e, 

assim, a força que atua em um elétron é Ne2y/ ɛₒ. Desse modo, a aceleração é dada 

por Ne2y/ɛₒm. Uma vez que o estabelecimento da aceleração é proporcional à 

separação das cargas, as partículas carregadas, quando estão livres para se 
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moverem, sofrem um movimento harmônico simples, em que a frequência angular é 

dada por: 

2/1

0

2













m

Ne
N


  (4.3), 

em que N é a frequência de oscilação natural para uma perturbação eletrostática 

dentro do plasma. O N  pode ser expresso como uma frequência em hertz, em que 

fica:  2NNf  . Como a massa das partículas aparece no denominador da 

equação 4.3, existirá uma frequência de plasma diferente para cada íon presente na 

ionosfera. As grandezas N e Nf  são normalmente reservadas para as frequências 

dos elétrons tal como N  e Nf  são escolhidos para os íons. Se substituirmos a 

expressão 4.3 na  2NNf  , a frequência do plasma será proporcional à raiz 

quadrada da densidade do plasma, ou seja, de acordo com a equação 4.2. 

Como vimos, o sondador ionosférico emite o pulso eletromagnético e calcula 

o tempo de chegada em que esse sinal foi captado. Sendo assim, a altura virtual do 

sinal transmitido pode ser calculada tomando como base as seguintes 

considerações: o intervalo de tempo entre a transmissão do pulso e a captação dos 

ecos nas antenas receptoras, supondo que a velocidade que o pulso possui é 

equivalente a velocidade da luz. Desse modo, a expressão para se calcular a altura 

virtual é dada a partir da seguinte expressão: 

2

' tc
h


   (4.4), 

em que c  é a velocidade da luz no vácuo e 'h é a altura virtual em que ocorreu a 

reflexão do sinal transmitido. 

No cálculo da altura virtual, 'h  (Figura 20), assume-se que as ondas se 

propagam com a velocidade da luz. 
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Figura 20 – Altura virtual de uma camada ionosférica 

 

.                        Fonte: Adaptado de Silva, 2001. 

 

No entanto, para se obter a altura real (Figura 20), ou seja, a altura em que o 

sinal foi realmente refletido, é necessário considerar a densidade do plasma local. 

Em outras palavras, o índice de refração do meio ( n ) deve ser considerado, pois a 

velocidade do sinal transmitido não será igual a velocidade da luz (COELHO, 2013). 

 De acordo com Santos (2010), existem 3 grupos distintos de sondagem 

ionosférica, em que cada uma está diretamente relacionada ao tipo de reflexão do 

sinal transmitido. Entre os tipos de reflexão estão: 

1) 1º grupo: a onda de rádio pode ser totalmente refletida pelo meio; 

2) 2º grupo: a onda de rádio passa pelo meio e pode emergir alterada; 

3) 3º grupo: a maior parte da energia pode viajar através do meio, sendo que 

uma pequena fração espalhada ou parcialmente refletida pode ser devido às 

estruturas irregulares. 

Por causa do 1º grupo, é possível construir curvas de altura real ou virtual da 

ionosfera em função da frequência da onda emitida. A Figura 21 a seguir é um 

exemplo típico de curva real que é registrada através dos ionogramas. 
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Figura 21 – Curvas da altura real da ionosfera representada em um ionograma  

   (Altura real x Frequência), visualizadas a partir do software SAO- 
   Explorer 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No ionograma da Figura 21, as curvas representam a altura real de reflexão 

das ondas transmitidas no plasma ionosférico em função dos pacotes de frequência 

que foram emitidos pela ionossonda. Pode-se observar, no ionograma, que as 

frequências que foram refletidas estão no intervalo aproximado entre 2.0 – 15 MHz 

(sinal principal – Figura 21), pois, nesse intervalo de frequências, foi possível 

observar a curva. No entanto, fora desse intervalo de frequências, não ocorreu 

reflexão, sendo impossível, dessa forma, observar a curva. Também é possível 

observar, na Figura 21, um traço que se forma acima do perfil da ionosfera. Esse 

segundo traço mais acima do primeiro trata-se do eco do sinal transmitido. Esse eco 

se dá devido às diversas reflexões que o sinal transmitido sofre entre a ionosfera e o 

solo da Terra. 

Através da Figura 21, é possível notar a presença de duas curvas (cor verde e 

rosa) de reflexão no ionograma. Isso ocorre devido à presença do campo magnético 

que polariza o sinal transmitido, apresentando-se, desse modo, como dois 

traços/componentes do sinal que foi enviado. As componentes do sinal são: a 

componente ordinária (O) ou traço ordinário de menor frequência, e a componente 

extraordinária X ou traço extraordinário de maior frequência. 

4.1.1 Ionossonda tipo CADI  
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A ionossonda do tipo CADI opera em modos distintos. Entre eles, estão o 

modo de frequência fixa e o modo de varredura. No modo de frequência fixa, os 

pulsos podem ser descritos nas frequências de 3, 4, 5, 6.3, 7 e 8 MHz e são 

enviados a cada 10min. Já no modo de varredura, os pulsos podem ser descritos 

com 160 frequências. Estas variam logaritmicamente de 1 a 20 MHz e são enviadas 

em intervalos de tempo pré-estabelecidos. Em ambos os casos, os dados são 

gravados em arquivos específicos e, por meio destes, tem-se à disposição a altura 

virtual em função da frequência da camada sondada. 

4.1.2  Digissonda DPS 

 

A digissonda DPS (Digissonde Portable Sounder) é uma ionossonda digital, 

com superior capacidade diagnóstica da ionosfera, quando comparada à ionossonda 

convencional, por ter tecnologia mais avançada. Ela pode fornecer as velocidades 

de deriva do plasma ionosférico (YAMASHIDA, 2000), podendo também emitir 

pulsos eletromagnéticos em frequências que variam entre 1 a 20 MHz. Ela fornece o 

processamento e a análise dos dados em tempo real no local onde se encontra 

instalada (SANTOS, 2010). 

4.2  Processamento dos dados 

 

O processamento dos dados se dá por meio dos ionogramas que a CADI ou 

mesmo a digissonda DPS fornecem. Em geral, pode-se dizer que os ionogramas 

são um registro fotográfico produzido pelo sondador (ionossonda), o qual mostra a 

variação da altura virtual de reflexão da onda em função da frequência transmitida 

(LIMIRO, 1997). Desse modo, eles fornecem a altura virtual de reflexão da onda de 

rádio em função da frequência da onda que foi emitida (YAMASHITA, 2000), que 

podem ser visualizadas por meio do programa Ionocadi ou pelo software SAO-

Explorer. 

4.2.1 Programa Ionocadi  

 

A Figura 22 a seguir mostra um exemplo de sodagem de frequência fixa 

registrado pela ionossonda do tipo CADI para a região de Natal e é apresentado na 

tela com o auxílio do programa Ionocadi. 



58 

Figura 22 – Sondagem de frequência fixa obtida pela ionossonda do tipo CADI para 

           Natal e visualizado pelo sistema ionocadi. 

 
           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 22 corresponde a uma sondagem de frequência fixa para a cidade de 

Natal. Podemos observar, por meio dela, que o cursor está em cima da frequência 

de 5MHz, e na altura de 271km, altura essa que corresponde à altitude em que o 

sinal emitido pela ionossonda tipo CADI foi refletido pela ionosfera. 

Dentre os parâmetros ionosféricos que podem ser reduzidos através do 

Programa Ionocadi (Sistema para a redução de ionogramas, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN), o quadro 1 a seguir apresenta alguns que 

podem ser fornecidos em arquivos reduzidos pelo programa Ionocadi. 

 

Quadro 1 – Parâmetros ionosféricos fornecidos pelo programa Ionocadi (LIMIRO, 

    1997). 

FMIN  Frequência mínima da camada F 

FBES  Menor frequência da onda ordinária, em que a camada esporádica 

começa a ser transparente 

FXES  Máxima frequência da onda extraordinária, em que o traço contínuo da 

camada esporádica foi observado 
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TYPE  Tipos de esporádica observado 

ESH '  Altura virtual mínima da camada esporádica 

FOE  Frequência crítica da onda ordinária 

EH '  Altura virtual mínima da camada E 

1FOF  Frequência crítica da onda ordinária da camada F1 

2FOF  Frequência crítica da onda ordinária da camada F2 

FH '  Altura virtual do traço ordinário em toda região F 

)3('FH  Altura virtual da região F na frequência de 3 Mhz 

2'FH  Altura virtual mínima do traço ordinário da camada F2 

2)3( FM  Fator de MUF para um percurso de 3000km usando a camada F2 

2HPF  Altura virtual do traço ordinário medido para frequência 0.834xFOF2 

Fonte: Adaptado de Limiro, 1997. 

4.2.2 SAO-Explorer 

  

O SAO-Explorer (Standard Archive Output Format) permite a redução de 

ionogramas automaticamente através do ARTIST (Automatic Real-Time Ionogram 

Scaler with True Height) (BERTONI, 2004). Ele é capaz de fazer as correções 

relacionadas à densidade do plasma ionosférico e, assim, obter a altura real. O 

software SAO-Explorer gera arquivos reduzidos com os parâmetros ionosféricos, tais 

como descritos no quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 – Parâmetros ionosféricos fornecidos pelo software SAO-Explorer.  
 

1'Fh  Altura virtual mínima da camada F1 

2'Fh  Altura virtual mínima da camada F2 

3'Fh  Altura virtual mínima da camada F3 

Eh'  Altura virtual mínima da camada E 

Esh'  Altura virtual mínima da camada Es 

1hmF  Altura do pico da camada F1 

2hmF  Altura do pico da camada F2 

foEs  Frequência crítica da camada Es ordinária 



60 

1foF  Frequência crítica da camada F1 ordinária 

2foF  Frequência crítica da camada F2 ordinária 

foE  Frequência crítica da camada E ordinária 

foEs  Frequência de Blanketing da camada Es ordinária 

Esf min  Frequência mínima da camada Es ordinária  

Ef min  Frequência mínima da camada E ordinária 

Ff min  Frequência mínima da camada F ordinária 

Fonte: Adaptado de Santos (2010). 

 

4.3 Parâmetros ionosféricos utilizados no trabalho 

 

Como vimos, tanto o programa Ionocadi quanto o Software SAO-Explorer 

permitem fazer a redução de alguns parâmetros, estes anteriormente apresentados 

nos quadros 1 e 2. No entanto, somente alguns desses parâmetros foram utilizados 

nesta pesquisa. 

4.3.1 Parâmetros utilizados no programa Ionocadi e no Software SAO-Explorer 

 

Os parâmetros utilizados nesta pesquisa foram para as alturas virtuais nas 

frequências de 5 e 6MHz para as cidades de Natal, Fortaleza e Cachoeira. Para as 

cidades de Natal e Fortaleza, utilizou-se o programa Ionocadi para a redução dos 

dados, que se aplica por meio de cliques pelo mouse na altura da frequência 

desejada nos ionogramas, ou seja, para os parâmetros que se deseja estudar. Já 

para a cidade de Cachoeira Paulista, utilizou-se o software SAO-Explorer para a 

redução das alturas virtuais. As frequências de 5 e 6 MHz foram as utilizadas nesta 

pesquisa em virtude de serem as frequências que mais se apresentaram nos 

ionogramas para o período aqui estudado e também por serem umas das mais 

utilizadas pela literatura (SANTOS, 2010). 

4.4 parâmetros geomagnéticos utilizados no trabalho 

 

Na análise desta pesquisa, utilizou-se o índice Dst, que fornece a variação 

média da componente horizontal H do campo geomagnético equatorial em nível de 
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solo, durante as tempestades magnéticas, bem como o índice Kp (relacionado ao 

grau de perturbação do campo geomagnético, ou mesmo o nível de perturbação 

planetária), obtido a cada 3 horas. Sendo assim, é possível obter 8 valores de Kp por 

dia. De acordo com o índice Kp, uma tempestade magnética global pode ser 

classificada em calma, de transição, ativa, fraca, intensa e severa para os valores 

correspondentes a 0 – 2, 3, 4, 5, 6 e > 7, respectivamente.  

4.5  Seleção dos dados 

 

Para este estudo, foram considerados os dias calmos e os magneticamente 

perturbados. Para isso, levou-se em consideração os índices de Dst e o Kp, sendo 

que o primeiro pode ser fornecido por meio da National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), no seguinte endereço eletrônico: 

http://lasp.colorado.edu/space_weather/dsttemerin/archive/dst_years.html.  

A redução dos dias para os meses de abril a setembro do ano 2000 se 

concentrou nos dados de ionossonda do tipo CADI, para Natal e Fortaleza, bem 

como de dados de digissonda DPS para Cachoeira Paulista. Por meio do índice Dst, 

pode-se fazer a escolha de dias calmos e magneticamente perturbados para os 

respectivos meses do ano 2000 anteriormente mencionados. 

Procurou-se, nesta pesquisa, verificar o comportamento da variação do 
zV  

para dias magneticamente perturbados em comparação com os dias calmos, pelo 

menos na maioria das vezes. Para isso, nos dias em que ocorreram as tempestades 

magnéticas, escolheu-se, para verificar o comportamento do 
zV , aproximadamente 

dois dias antecedentes a tempestade ou dois dias posteriores a ela. Desse modo, foi 

possível a comparação entre os dias antecedentes à tempestade ou dos dias 

posteriores a mesma e, assim, a observação dos efeitos das tempestades 

magnéticas no zV  relacionados ao que se observa na literatura, como a penetração 

de campos elétricos e do campo elétrico do dínamo perturbado, que pode 

intensificar e inibir o zV  (ABDU et al., 1995). 

Sendo assim, a listagem a seguir corresponde aos dias calmos e 

magneticamente perturbados reduzidos para esta pesquisa, bem como seus 

respectivos índices de Dst para os dias em que ocorreram as tempestades 

magnéticas. 
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1) 22 – 24 de abril de 2000                                -68nT 

2) 15 – 19 de maio de 2000 -71nT 

3) 22 – 26 de maio de 2000 -148nT 

4) 8 – 10 de junho de 2000 -74nT 

5) 15 – 17 de julho de 2000 - 251nT 

6) 10 – 14 de agosto de 2000 -215nT 

7) 15 – 19 de setembro de 2000 -216nT 

 

Como podemos observar, através do índice de Dst, as tempestades 

estudadas foram de intensidade moderada a tempestades intensas para os períodos 

em que a ionosfera estava magneticamente perturbada. 

4.6  O cálculo do Vz  

 

Os valores da deriva vertical da camada F podem ser tomados através da 

relação entre a variação da altura virtual ( 'h ) da camada F pelo instante em que 

ocorreu a sondagem. Essa deriva vertical da camada F pode ser dada pela seguinte 

expressão (SOMAYAJULU; KRISHNA MURTY; SUBBARAO, 1991; CARRASCO; 

BATISTA; ABDU, 2005; ABDU et al., 2009):  

dt

dhF
V xMhz

Z   (4.7), 

em que x representa o valor da frequência de estudo. 

Para esta pesquisa, a deriva vertical da camada F da ionosfera foi tomada por 

meio das velocidades para as frequências de 5 e 6 MHz sobre as cidades de Natal, 

Fortaleza e Cachoeira Paulista. Os dados obtidos para esta análise correspondem 

ao período de uma sondagem de 15min para todas as cidades aqui estudadas. 

Desse modo, o cálculo da deriva vertical da camada F foi dado por meio da 

diferença entre a altura atingida pela camada F para um determinado tempo t  e um 

tempo 15t minutos dividido por 15 para cada uma das respectivas cidades aqui 

estudadas. O cálculo foi feito para todo o período em que os ionogramas deste 

trabalho foram reduzidos. 
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5  RESULTADOS: EFEITOS DA TEMPESTADE MAGNÉTICA EM Vz 
 

O Vz pode sofrer grandes variações em sua intensidade nos períodos 

geomagneticamente perturbados. Essa variação pode acontecer de duas maneiras: 

pela penetração de campos elétricos e pelo campo elétrico do dínamo perturbado 

(FEJER; LARSEN; FARLEY,1983; FEJER, 1991; FEJER; JENSEN; SU, 2008; ABDU 

et al., 2009). Em períodos calmos, a deriva vertical do plasma ionosférico pode ser 

ocasionada pelos ventos que geram os campos elétricos do dínamo da camada E 

(FEJER, 1991). Durante os períodos geomagneticamente perturbados, campos 

elétricos ionosféricos equatoriais podem ser afetados pelo dínamo magnetosférico e 

pelo dínamo perturbado ionosférico (FEJER, 1991). 

As mudanças que ocorrem no sistema de correntes elétricas de alta latitude 

influenciam os campos elétricos de baixas latitudes. Essa influência pode ser dada 

devido a perturbações bruscas na magnetosfera, em que os campos elétricos que 

penetram em baixas latitudes podem ter duração de 1 a 2h e se propagam quase 

que instantaneamente de alta para média e baixas latitudes (FEJER, 1991), 

gerando, nesse caso, a penetração de campos elétricos em regiões equatoriais. 

Outro caso que também ocasiona resposta nos campos elétricos equatoriais devido 

a mudanças no sistema de correntes de alta latitude é o que está relacionado a 

grandes mudanças na circulação termosférica global em períodos perturbados, isso 

devido à dissipação do aquecimento joule, do aumento das correntes aurorais e da 

precipitação de partículas. Esse tipo de perturbação, em que o dínamo ionosférico 

se encontra perturbado, chega às regiões equatoriais com um tempo de demora. 

Essa demora é da ordem de 12 – 24h após as mudanças nas correntes aurorais 

(FEJER, 1991). 

É muito difícil fazer a distinção entre os efeitos do dínamo perturbado e a 

penetração do campo elétrico em períodos de intensas tempestades magnéticas. A 

penetração de campos elétricos de altas latitudes para a ionosfera de baixas 

latitudes causa perturbações no campo elétrico zonal simultaneamente em 

diferentes latitudes e longitudes (FEJER, 1991). 

Nesta pesquisa, procuramos estudar os efeitos de uma tempestade 

magnética no Vz, dependendo do horário da sua ocorrência. Para esse fim, foram 

estudados 7 casos em que ocorreram períodos com tempestades magnéticas. 

Esses casos podem corresponder a um conjunto de dados de 3 a 5 dias, para as 
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cidades de Natal, Fortaleza e Cachoeira Paulista. É importante salientar que, para 

alguns casos, foram estudadas apenas uma ou duas cidades, isso devido à falta de 

dados. Para identificar o tipo de tempestade e os períodos geomagneticamente 

perturbados, foram utilizados o índice de Dst, bem como o índice Kp. No período 

estudado, de abril a setembro de 2000, as tempestades magnéticas foram do tipo 

moderadas e também intensas.  

5.1  Tempestade magnética do dia 24 de abril de 2000   

 

Na Figura 23 a seguir, 23-a e 23-b correspondem, respectivamente, ao índice 

Dst (resolução temporal de 10 minutos) e ao índice Kp (resolução temporal de 3UT), 

para os dias 22 a 24 de abril de 2000. Podemos perceber, por meio dela, que a 

tempestade magnética se deu no dia 24 de abril de 2000. O índice Kp apresentou a 

intensidade 5, indicando uma tempestade magnética, aproximadamente às 15UT do 

dia 24. Os dias anteriores ao dia 24 foram dias magneticamente calmos (Figura 23-

b). A tempestade se deu realmente somente no dia 24. O índice Kp para os dias 

anteriores ao dia 24 era 24 de 4 e 3 de intensidade, indicando dias 

geomagneticamente calmos (Figura 23-b). Essa tempestade magnética basicamente 

se recuperou no dia 24, no qual é possível observar um aumento do Dst (Figura 23-

a). 
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Figura 23 – Representação: a) do índice Dst e, b) do índice Kp para o período de 22 a 24 de 

           abril de 2000. 

 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 24 a seguir corresponde à deriva vertical da camada F sobre a 

cidade de Natal (resolução temporal de 15 minutos), que se caracteriza como uma 

subida e uma descida, no horário do pico de pré-reversão do campo elétrico zonal 

que ocorre basicamente no horário entre 21 e 22UT, para os dias 22 a 24 de abril de 

2000. 

Figura 24 – Representação da deriva vertical sobre Natal para o período de 22 a 24 de abril 
          de 2000. 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vale salientar que os horários no intervalo entre 10 e 18UT e todos os casos 

seguintes não foram reduzidos, pois o interesse maior desta dissertação foi o horário 

do pico de pré-reversão e também, quando possível, o horário da madrugada. 
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A velocidade para os dias calmos ficou na média entre 30 e 40m/s, no horário 

do pico de pré-reversão do campo elétrico zonal, para os dias 22 e 23 de abril de 

2000 respectivamente (Figura 24). Para este caso, procuramos dar maior ênfase aos 

efeitos sofridos por Vz durante o dia da tempestade magnética, 24 de abril de 2000. 

Esse enfoque será feito através da comparação com os dias geomagneticamente 

calmos, ou seja, com o dia 22 e 23 de abril de 2000. 

 A tempestade do dia 24 de abril de 2000 se iniciou aproximadamente às 

0430UT com o Dst atingindo um valor mínimo aproximado de – 68,10nT às 1445UT 

(Figura 23-a). O índice Kp indicava uma tempestade com o valor de 5 (Figura 23-b). 

 No dia 24, observa-se, pela Figura 24, um rápido aumento da deriva vertical, 

ou seja, um Vz mais intensificado para esse dia no horário do crepúsculo (ou 

também próximo ao pôr-do-sol, entre 21 e 22UT) sobre Natal. A deriva vertical desse 

dia alcançou o valor acima de 40m/s (Figura 24). 

Comparado aos outros dias, a deriva vertical para o dia 24 foi mais intensa. 

Podemos observar que se teve uma subida mais intensa, ou seja, uma subida muito 

rápida e um pouco maior que a dos dias 22 e 23 (Figura 24).  

 O que pode ter ocorrido nesse dia foi uma possível penetração do campo 

elétrico de origem magnetosférica undershielding, que, nesse caso, atuou na 

intensificação do campo elétrico zonal na região equatorial brasileira. 

5.2 Tempestade magnética de 15 a 19 de maio de 2000  

 

 Na Figura 25 a seguir, 25-a e 26-b representam, respectivamente, o índice 

Dst e o índice Kp para os dias 15 a 17 de maio de 2000. Podemos perceber que 

uma tempestade magnética se iniciou às 1425UT do dia 16 de maio de 2000 e 

alcançou um valor mínimo de Dst aproximado de -71,00nT às 0375UT do dia 17 de 

maio de 2000 (Figura 25). Podemos também perceber que os dias anteriores ao dia 

da tempestade magnética se apresentaram geomagneticamente calmos (Figura 25-

a e b). Esses dias servem como meio comparativo na identificação dos efeitos 

causados pela tempestade magnética na deriva vertical, após a sua passagem. 
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Figura 25 – Representação: a) do índice Dst e b) do Índice Kp para o período de 15 a 17 de 

          maio de 2000. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A Figura 26 a seguir corresponde à deriva vertical da camada F sobre a 

cidade de Fortaleza (resolução temporal de 15 minutos) para os dias 15 a 17 de 

maio de 2000. 

 

Figura 26 – Representação da deriva vertical sobre Fortaleza para o período de 15 a 17 de 
          maio de 2000. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 A deriva vertical para o dia 15 de maio de 2000 foi em média 40m/s. Os dias 

16 e 17 de maio de 2000, que também foram dias calmos (Figura 25-a e b), 
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apresentaram valores no pico de pré-reversão do campo elétrico zonal que podem 

ser até maiores que 50m/s (Figura 26). 

 Na Figura 27, 27-a e 27-b correspondem, respectivamente, ao índice Dst e ao 

índice Kp para os dias 17 a 19 de maio de 2000. Dos dias dessa figura, será dado 

destaque aos efeitos da tempestade magnética na deriva vertical da camada F 

ionosférica sobre Fortaleza para os dias 18 e 19 de maio de 2000, ou seja, após a 

tempestade magnética.   

Como podemos ver mediante a Figura 27-a, uma parte da fase principal da 

tempestade magnética ocorreu no dia 17 e, no final desse dia, a tempestade 

magnética se recupera. Dos dias desse caso, será dado maior destaque aos dias 18 

e 19 de maio de 2000 (Figura 27-a). 

 

Figura 27 – Representação: a) do índice Dst e b) do Índice Kp para o período de 17             

a 19 de maio de 2000. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A Figura 28 a seguir corresponde à deriva vertical da camada F sobre a 

cidade de Fortaleza (resolução temporal de 15 minutos) para os dias 17 a 19 de 

maio de 2000. 

 

 

 



69 

Figura 28 – Representação da deriva vertical sobre Fortaleza para o período  

                  de 17 a 19 de maio de 2000. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Próximo ao horário do pôr-do-sol (horário entre as 21 e 22UT) para os dias 18 

e 19, a deriva vertical apresentou uma inibição sobre Fortaleza. Nesse mesmo 

horário, o índice Kp era igual a 3, indicando um período geomagneticamente calmo, 

ou seja, esse período não estava sob a influência de uma tempestade magnética.  

 Se compararmos a deriva vertical no período próximo ao pico de pré-reversão 

do campo elétrico zonal (horário entre 21 e 22UT) dos dias 18 e 19 de maio com os 

dias 15 e 16 desse mesmo mês (Figura 26), perceberemos que, para esses dias, a 

deriva vertical foi maior que para os dias 18 e 19 de maio de 2000, que 

apresentaram deriva vertical de valor aproximado de 15 e 20m/s respectivamente. 

 É importante observar que, nas horas antecedentes a tempestade magnética, 

a magnetosfera foi constantemente bombardeada por energia proveniente da ejeção 

de massa coronal do sol e o índice Dst apresentou oscilações antes de iniciar a 

tempestade magnética no dia 16 (Figura 25-a).  Uma possível causa dos valores 

baixos de deriva vertical, ou mesmo a ocorrência de uma pequena inibição da deriva 

vertical nos dias 18 e 19 sobre Fortaleza, é o campo elétrico do dínamo perturbado. 

O campo elétrico do dínamo perturbado pode apresentar seus efeitos na 

deriva vertical sobre latitudes equatoriais, após a entrada de energia em altas 

latitudes de até 16 a 24 horas após várias horas do início dessa entrada de energia 

oriunda do Sol (FEJER; LARSEN; FARLEY, 1983). 

5.3  Tempestade magnética de 24 a 26 de maio de 2000 

 

 A Figura 29 a seguir corresponde aos dias 22 a 24 de maio de 2000 para a 

cidade de Cachoeira Paulista (resolução temporal de 15 minutos). É possível 
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perceber que os dias antecedentes ao dia 24 se apresentaram geomagneticamente 

calmos, bem como para as horas que antecedem o horário das 18UT do dia 24 

(Figuras 29-a e 29-b). 

 

Figura 29 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp para o período de 22  

          a 24 de maio de 2000. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A Figura 30 a seguir corresponde à deriva vertical da camada F sobre a 

cidade de Cachoeira Paulista (resolução temporal de 15 minutos) para os dias 22 a 

24 de maio de 2000. 

 



71 

Figura 30 – Representação da deriva vertical sobre Cachoeira Paulista para o período de 22 

          a 24 de maio de 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 A deriva vertical para o dia 23 de maio de 2000, no horário do pico de pré-

reversão, se apresentou intensificada (Figura 30). Nesse período, o índice Kp 

indicava que era um período geomagneticamente perturbado, com valor igual a 6 

(Figura 29). Já a deriva vertical apresentou o valor de aproximadamente 110m/s 

(Figura 30), ou seja, muito intensificado, com uma rápida subida e descida. Nesse 

dia, uma tempestade magnética estava se iniciando. Uma das possíveis causas para 

essa intensificação é a penetração de campo elétrico undershielding. 

 A Figura 31-a e 31-b a seguir corresponde aos índices Dst e Kp para os dias 

24 a 26 de maio de 2000. Podemos constatar que uma tempestade magnética teve 

início às 0145UT do dia 24 de maio de 2000, com o Dst atingindo um valor mínimo 

aproximado de -147,80nT às 0915UT, e o índice Kp, para esse horário, era igual a 6 

(Figura 31-b) indicando, assim, uma intensa tempestade magnética. 
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Figura 31 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp para o  

                  período de 24 a 26 de maio de 2000. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A Figura 32 a seguir corresponde à deriva vertical da camada F sobre a 

cidade de Cachoeira Paulista (resolução temporal de 15 minutos) para os dias 24 a 

26 de maio de 2000. Desses dias, será dado maior destaque aos efeitos da 

tempestade magnética observados na deriva vertical sobre a cidade de Cachoeira 

Paulista para o período próximo ao pôr-do-sol (horário entre 21 e 22UT), para o dia 

24. Esse destaque se justifica pelo fato de que, nesse dia, foi possível observar uma 

grande deriva vertical no horário da madrugada.  

 
Figura 32 – Representação da deriva vertical sobre Cachoeira Paulista para o  

          período de 24 a 26 de maio de 2000. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No dia 24, próximo ao horário da madrugada, aproximadamente às 0400UT, 

observou-se uma intensificação da deriva vertical. A velocidade alcançou valores 

maiores que 140m/s (Figura 32). Nesse horário, estava ocorrendo uma tempestade 

magnética (Figura 31-a). O índice Kp apresentou o valor 6 (Figura 31-b), 

confirmando uma perturbação geomagnética em escala global. Essa intensificação 

nesse horário pode ter ocorrido devido à penetração do campo elétrico 

overshielding. 

5.4  Tempestade magnética do dia 08 a 10 de junho de 2000 

 

 A Figura 33 corresponde ao índice Dst e Kp para os dias 08 a 10 de junho de 

2000. O índice Dst, no dia 08 de maio de 2000, atingiu o valor mínimo 

aproximadamente igual a -74,40nT às 1975 UT e, depois, tendeu a uma 

recuperação, no horário próximo ao pico de pré-reversão do campo elétrico zonal 

(Figura 33-a). Já o índice Kp teve o valor igual a 5, no horário das 2100UT, 

indicando uma perturbação geomagnética. 

 

Figura 33 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp para o período de 08 a 10 de  
         junho de 2000. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 34-a e 34-b corresponde à deriva vertical da camada F, 

respectivamente, sobre as cidades de Fortaleza e Cachoeira Paulista para os dias 
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08 a 10 de junho de 2000. Dos dias apresentados para esse caso, dar-se-á 

destaque aos dias 08 e 09 de junho. 

Figura 34 – Representação: a) da deriva vertical sobre Fortaleza e b) da deriva vertical 
  sobre Cachoeira Paulista para o período de 08 a 10 de junho de 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Comparada ao dia 09, no horário do pico de pré-reversão, a deriva vertical da 

camada F da ionosfera para o dia 08 de junho de 2000 apresentou uma inibição no 

horário entre 2100UT e 2200UT sobre as cidades de Fortaleza e Cachoeira Paulista. 

Esse horário era o período em que a tempestade magnética estava ocorrendo 

(Figura 33-a), e o índice Kp tinha o valor 5, indicando uma tempestade magnética 

(Figura 33-b). A penetração de campo elétrico do tipo overshielding e o campo 

elétrico do dínamo perturbado podem ter sido os responsáveis por essa inibição na 

deriva vertical sobre Natal e Cachoeira Paulista. 

De acordo com a Figura 34-a e 34-b para o dia 09, é possível observar 

valores intensificados da deriva vertical durante o período da madrugada tanto para 

Fortaleza quanto para Cachoeira Paulista. Nesse horário, a tempestade magnética 

estava em sua fase de recuperação (Figura 33-a). Assim, uma das possíveis causas 

para essa intensificação é o campo elétrico de penetração overshielding. 
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5.5 Tempestade magnética de 15 a 17 de julho de 2000 

 

 A Figura 35-a e 35-b corresponde, respectivamente, ao índice Dst e ao índice 

Kp para os dias 15 a 17 de julho. Podemos ver, pela Figura 35-a, que, para esse 

caso, a tempestade magnética teve início no dia 15 de julho de 2000, às 1475UT, 

com o valor mínimo do índice Dst igual a -265,50nT, às 2200 UT do dia 15 de julho 

de 2000. A intensidade do índice Dst para essa tempestade magnética a caracteriza 

como intensa. O índice Kp para as 2200UT para o dia 15 foi igual a 9, indicando 

também que a ionosfera estava em escala global geomagneticamente perturbada 

nesse horário (Figura 35-b). 

Figura 35 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp  para os dias de 15 a            

         17 de julho de 2000. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 36-a, 36-b e 36-c corresponde à deriva vertical da camada F sobre 

as cidades de Natal, Fortaleza e Cachoeira Paulista para os dias 15 a 17 de julho de 

2000 respectivamente. No entanto, em relação à Natal, não foi possível obter os 

dados para o dia 15 de julho. 
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Figura 36 – Representação: a) da deriva vertical sobre Natal, b) da deriva vertical sobre 

Fortaleza e c) da deriva vertical sobre Cachoeira Paulista para os dias de 15 a 
17 de julho de 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Para os dias desse caso, será dado destaque apenas aos dias 15 e 16 de 

julho de 2000. E possível observar que, para o dia 15 tanto para Fortaleza (Figura 

36-b) quanto para Cachoeira Paulista (Figura 36-c), a deriva vertical apresentou-se 

intensificada para o horário entre 2100UT e 2200UT. Nesse horário, estava 

ocorrendo uma tempestade magnética (Figura 35-a) e o índice Kp tinha o valor igual 

a 9 (Figura 35-b), indicando uma intensa tempestade magnética. Essa intensificação 

da deriva vertical deve ter ocorrido devido à penetração de campo elétrico 

undershielding para as cidades de Fortaleza e Cachoeira Paulista, pois não se tinha 

dados para a cidade de Natal nesse dia. 

 No dia 16, a deriva vertical da camada F ionosférica próxima ao pôr-do-sol 

sofreu uma inibição sobre a cidade de Natal (Figura 36-a) e Cachoeira Paulista 

(Figura 36-c), pois, para Fortaleza (Figura 36-b), não dá para saber ao certo se para 
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o horário do pôr-do-sol também ocorreu o mesmo nesse dia. Nesse horário, a 

tempestade magnética estava em sua fase de recuperação (Figura 35-a), e o índice 

Kp se apresenta com valor menor que 4, indicando que era um período calmo 

(Figura 36-b). Esse tipo de efeito na deriva vertical possivelmente pode ter ocorrido 

devido à penetração de campos elétricos do tipo overshielding, pois a tempestade 

magnética estava em seu período de recuperação. 

5.6 Tempestade magnética do dia 10 a 12 de agosto de 2000 

 

 A Figura 37-a e 37-b corresponde, respectivamente, ao índice Dst e ao índice 

Kp para os dias 10 a 12 de agosto de 2000. Podemos observar que uma tempestade 

magnética se iniciou no dia 10 de agosto de 2000 e se prolongou para todos os 

outros dias desse caso, apresentando um valor mínimo no dia 12 de agosto de 2000 

(Figura 37-a).  

Figura 37 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp para o período de 10 a 12 de 
agosto de 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

A Figura 38-a, 38-b e 38-c corresponde, respectivamente, à deriva vertical da 

camada F sobre as cidades de Natal, Fortaleza e Cachoeira Paulista para os dias 10 

a 12 de agosto de 2000. Dos dias apresentados na Figura 37, dar-se-á destaque aos 
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efeitos sofridos no Vz devido à tempestade magnética no dia 10 de agosto de 2000 

sobre a cidade de Fortaleza. 

Figura 38 – Representação: a) da deriva vertical sobre Natal, b) da deriva vertical sobre 
Fortaleza e c) da deriva vertical sobre Cachoeira Paulista para o período de 
10 a 12 de agosto de 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 Para o dia 10 de agosto de 2000, a deriva vertical apresentou uma 

intensificação no horário aproximadamente de 0400UT sobre Cachoeira Paulista, 

pois para Natal e Fortaleza não se dá para dizer se ocorreu o mesmo para esse 

horário. Esse período estava geomagneticamente calmo, o índice Kp se apresentava 

menor que 4 (Figura 37-b). O que se pode dizer é que uma tempestade magnética 

não influenciou nesse caso, pois, no período em que ocorreu, não estava ocorrendo 

tempestade magnética. Uma possível causa para isso pode ter sido ventos que 

estavam ocorrendo nessa região. 
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5.7 Tempestade magnética dos dias 15 a 19 de setembro de 2000 

 

 A Figura 39-a e 39-b corresponde, respectivamente, ao índice Dst e ao índice 

Kp para os dias 15 a 17 de setembro de 2000. Podemos notar que uma moderada 

tempestade magnética se iniciou no dia 15, com um valor mínimo do índice Dst de 

aproximadamente -72,70nT, às 2300UT do dia 16 de setembro de 2000, tendendo, 

depois, a se recuperar (Figura 39-a). O índice Kp no dia 16, no mesmo horário do 

valor mínimo do índice Dst, era 5 (Figura 39-b). 

Figura 39 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp para o período de 15 a 17 de 

           setembro de 2000. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A Figura 40-a e 40-b corresponde à deriva vertical da camada F sobre as 

cidades de Natal e Cachoeira Paulista para os dias 15 a 17 de setembro de 2000 

respectivamente. Dos dias desse caso, dar-se-á destaque aos efeitos da 

tempestade magnética no Vz durante o dia 16 de setembro de 2000. 
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Figura 40 – Representação: a) da deriva vertical sobre Natal e b) da deriva vertical sobre 

           Cachoeira Paulista para o período de 15 a 17 de setembro de 2000. 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para o dia 16 de setembro de 2000, a velocidade de deriva vertical 

apresentou uma rápida intensificação e, logo em seguida, sofreu uma rápida 

descida, apresentando valores negativos. Isso pode ter ocorrido devido a uma rápida 

mudança de direção do Bz, de tal forma que ocasionou uma supressão da deriva 

vertical no horário do pico de pré-reversão do campo elétrico zonal tanto para Natal 

quanto para Cachoeira Paulista. A velocidade atingida foi de aproximadamente -

60m/s para ambas as cidades. Essa supressão ocorreu possivelmente devido à 

penetração de campos elétricos overshielding. 

 A Figura 41-a e 41-b corresponde, respectivamente, ao índice Dst e ao índice 

Kp para os dias 17 a 19 de setembro de 2000. É possível percebermos, pela Figura 

41-a, que outra tempestade magnética se inicia no dia 17 de setembro de 2000, 

porém, com maior intensidade. O início dessa tempestade magnética se dá no dia 

17 às 1845UT, e o índice Dst atinge um valor mínimo de -217nT às 2275UT do 

mesmo dia (Figura 41-a). No início dessa outra tempestade, o índice Kp era de valor 

5 (Figura 41-b). 
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Figura 41 – Representação: a) do índice Dst e b) do índice Kp para o período de 17 a 19 de 

          setembro de 2000. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 42-a e 42-b corresponde à deriva vertical da camada F, 

respectivamente, sobre as cidades de Natal e Cachoeira Paulista para os dias 17 a 

19 de setembro de 2000. Dentre os dias apresentados na Figura 42, será dado 

destaque aos efeitos da tempestade magnética na velocidade de deriva vertical para 

os dias 18 e 19 de setembro de 2000 sobre a cidade de Natal. 
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Figura 42 – Representação: a) da deriva vertical sobre Natal e b) da deriva vertical sobre 

           Cachoeira Paulista para o período de 17 a 19 de setembro de 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível observar que, no dia 17 de setembro de 2000, ocorreu uma 

intensificação da deriva vertical no horário aproximado de 0750UT e 0600UT sobre 

Natal e Cachoeira Paulista respectivamente. No dia 18 de setembro, também ocorre, 

só que, para Natal, ocorre com menor intensidade e mais cedo, às 0300UT. Essa 

intensificação de deriva vertical sobre ambas as cidades foi ocasionada devido 

possivelmente à penetração de campos elétricos overshielding, pois, para os dois 

dias, as tempestades magnéticas estavam na fase de recuperação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As influências de tempestades magnéticas no Vz sobre a região equatorial, 

em especial para as cidades de Natal (33.7º O, 5.6º S), Fortaleza (38.45º O, 3.9º S) 

e Cachoeira Paulista (45.0º O, 22.7º S) durante as intensas e moderadas 

tempestades geomagnéticas são em geral ocasionadas pela penetração de campos 

elétricos de origem magnetosféricos, bem como pelo o dínamo perturbado. Este 

trabalho apresenta o primeiro registro das influências de tempestades magnéticas na 

velocidade de deriva vertical da camada F ionosférica sobre a cidade de Natal. 

Os resultados nos mostraram que a deriva vertical da camada F sofreu uma 

forte influência das tempestades magnéticas por meio de perturbação da 

magnetosfera terrestre. Isso ocorreu porque a tempestade magnética proporcionou 

que campos elétricos de origem magnetosféricos, como os de penetração 

undershielding e overshielding, penetrassem em altas latitudes e, logo após, em 

latitudes equatoriais. Também é possível observar os efeitos do dínamo perturbado 

em conjunto com a penetração do campo elétrico overshielding. 

Um ponto comum a todas as análises feitas no capítulo 5 foi o período em 

que as tempestades magnéticas estavam ocorrendo. As que ocorreram próximo ao 

período do pico de pré-reversão do campo elétrico zonal influenciaram fortemente na 

velocidade de deriva vertical da camada F da ionosfera. 

Dentre os efeitos sofridos pelo Vz durante a ocorrência das tempestades 

magnéticas estudadas, foram observadas ocasiões em que o Vz apresentou-se, em 

relação aos dias calmos, intensificado, inibido e até suprimido. 

Nos casos em que ocorreu a intensificação da deriva vertical da camada F da 

ionosfera, foi atribuída pela influência ocasionada pela a penetração de campos 

elétricos de latitudes altas para latitudes equatoriais, esses campos elétricos 

possuem polaridade para Leste e são conhecido como undershielding. Já nos casos 

em que o Vz foi suprimido, acredita-se que isso tenha acontecido devido à 

penetração de um campo elétrico de polaridade para Oeste, também conhecido 

como overshielding. Para os casos em que o Vz foi inibido, atribui-se esse ocorrido à 

penetração de um campo elétrico de polaridade para Oeste, como já mencionado 

anteriormente, ou ao campo elétrico do dínamo perturbado. 

Os efeitos sofridos na deriva vertical da camada F durante uma tempestade 

magnética foram observados em todas as cidades aqui estudadas (Natal, Fortaleza 
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e Cachoeira Paulista). Isso ocorreu devido ao fato de todas estarem em regiões 

equatoriais. 

Sugere-se, para um futuro, a utilização de dados de novos parâmetros, como, 

por exemplo, o Bz, também conhecido como campo magnético interplanetário, para 

que assim se possa ter uma compreensão melhor da influência de uma tempestade 

magnética na deriva vertical da camada F ionosférica. 
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