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RESUMO  

 

Neste trabalho de dissertação apresenta-se a capabilidade de uma nova rede de sensores para 

monitorar o campo elétrico atmosférico em vários locais na América do Sul. O objetivo 

principal é obter a curva diária do campo elétrico atmosférico de tempo bom. Para isto foram 

realizadas médias mensais, sazonais e anuais. Essa curva é comparada com a curva 

característica em Tempo Universal conhecida como a Curva de Carnegie, a qual é relacionada 

com as correntes fluindo no Circuito Elétrico Atmosférico Global. Depois de obter a curva 

padrão de variação do campo elétrico atmosférico de tempo bom, foram analisados e 

comentados os desvios relacionados a explosões solares, eventos de prótons solares, 

tempestades geomagnéticas, eclipse solar e atividade sísmica.  

 

Palavras-chave: Campo Elétrico Atmosférico, Curva de Carnegie, Circuito Elétrico 

Atmosférico Global, Explosão Solar, Evento de Prótons Solar, Tempestade Geomagnética, 

Eclipse Solar Total, Atividade Sísmica. 



ABSTRACT 

 

In this dissertation, we present the capability of a new network of sensors to monitor the 

atmospheric electric field at various locations in South America. The main goal is to obtain the 

characteristic Universal Time daily curve of the atmospheric electric field in fair-weather. That 

curve is known as the Carnegie curve, which is related to the currents flowing in the Global 

Atmospheric Electric Circuit. This has been accomplished using monthly, seasonal and annual 

averages. After obtaining our standard curve of variation of the electric field in fair-weather, 

the deviations related to phenomena such as solar flares, solar protons events, geomagnetic 

storms, total solar eclipse and seismic activity are analyzed and commented.  

 

Keywords: Atmospheric Electric Field, Carnegie Curve, Global Atmospheric Electric 

Circuit, Solar Flare, Solar Proton Event, Geomagnetic Storm, Total Solar Eclipse, Seismic 

Activity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A confirmação em 1753 (Parsons e Mazeas, 1753; Canton, 1753) que o campo elétrico 

atmosférico vertical (doravante chamado só campo elétrico atmosférico) persiste em regiões de 

tempo bom, imediatamente levantou questões de como ele se origina e por qual mecanismo(s) 

ele se mantém. As condições de tempo bom significam que nenhum processo de eletrificação 

local ocorre na atmosfera, e indicam a ausência de nuvens convectivas apreciáveis. 

 

Investigações de fenômenos meteorológicos de eletrificação foram realizadas durante os 

séculos XVIII e XIX. Porém, grandes avanços somente vieram com medições feitas pelo 

Instituto Carnegie de Washington no início do século XX. A bordo de um navio, o campo 

elétrico atmosférico foi medido a cada hora no ar oceânico. A análise dos resultados mostrou 

que a variação diária do campo elétrico com o tempo universal era independente da posição do 

navio. Esta variação diária é uma parte fundamental da nossa compreensão contemporânea do 

Circuito Elétrico Atmosférico Global (CEAG), e é geralmente conhecida como a curva de 

Carnegie (Harrison, 2013). A curva de Carnegie foi obtida a partir da média de milhares de 

medições de campo elétrico de tempo bom sobre os oceanos do mundo, onde a camada limite 

planetária (com altura típica de 1 km acima do nível do mar) é relativamente livre de poluição. 

Em condições de tempo bom, a intensidade do campo elétrico atmosférico é da ordem de E= -

130 V/m, onde o sinal negativo indica que o vetor campo elétrico está apontando para a 

superfície terrestre. Alguns autores referem-se ao gradiente de potencial (PG - do inglês, 

Potential Gradient), em vez do campo elétrico atmosférico, E. Ambos têm a mesma magnitude, 

embora por convenção o PG é positivo (Harrison, 2013). 

 

O CEAG é formado entre a superfície da Terra, que é um bom condutor de eletricidade, e a 

ionosfera, que é um plasma fracamente ionizado acima de aproximadamente 80 km de altitude. 

Entre estas duas camadas a atmosfera é razoavelmente um bom isolante elétrico. Existem 

"baterias elétricas”, tais como tempestades, fazendo com que uma corrente elétrica flua até a 

ionosfera e, nesta camada a corrente flui livremente devido a sua alta condutividade. Em regiões 

de tempo bom da atmosfera terrestre existem correntes descendentes. O circuito elétrico é 

fechado por correntes que fluem através das rochas e os oceanos da superfície da Terra (Rycroft 

et al., 2008). 
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A correlação temporal conhecida entre o sistema de geração de energia elétrica do CEAG e a 

curva de Carnegie foi mencionada por vários autores (Rycroft et al., 2000; Rycroft et al., 2008; 

Williams, 2009; Harrison, 2013). No entanto, a relação exata não é bem compreendida, por 

tanto o monitoramento contínuo do campo elétrico atmosférico é necessário em diferentes áreas 

geográficas para ajudar na interpretação da dinâmica do CEAG (Rycroft et al., 2012). 

 

Fenômenos climáticos e solares afetam a ionosfera, causando distúrbios no CEAG (Rycroft et 

al., 2000; Rycroft et al., 2012), o que pode ser medido através da análise das variações do campo 

elétrico atmosférico de tempo bom. O CEAG também tem sido estudado para procurar 

precursores em curto prazo da atividade sísmica. A principal razão é que o aumento da 

emanação do gás Radônio (Rn) e a carga elétrica gerada por fissuras nas rochas estão associadas 

no tempo e no espaço a fortes eventos sísmicos. Essa associação é hoje um fato observacional 

indiscutível (ver, Ghosh et al., 2009; Pulinets e Boyarchuk, 2004). Além disso, o processo de 

decaimento de Radônio é o principal responsável pela ionização atmosférica na camada limite 

próxima a superfície da Terra. Portanto, a mudança da concentração de Radônio afetará 

significativamente a condutividade elétrica, que por sua vez irá produzir mudanças no campo 

elétrico atmosférico medido (Pierce, 1976). No entanto, essas mudanças são difíceis de observar, 

devido à grande variedade de fenômenos e perturbações atmosféricas que podem afetar o valor 

do campo, tais como neblina, ventos fortes, precipitação, aerossóis e poluição (Bennett e 

Harrison, 2007). Portanto a identificação de efeitos precursores sísmicos nas medições do 

campo elétrico atmosférico necessita da obtenção de curvas padrão diárias do campo elétrico 

atmosférico em condições de tempo bom.   

 

A continuação são mencionados os objetivos da presente dissertação.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

 O principal objetivo da presente dissertação é obter curvas de variação diária do campo 

elétrico atmosférico de tempo bom (curvas padrão) em diferentes escalas temporais, 

como mensais, sazonais e anuais. Para isso, foram utilizados dados pertencentes a uma 

rede de sensores para monitorar o campo elétrico atmosférico, instalados em vários 

locais na América do Sul. 
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 Médias anuais da variação diária do campo elétrico atmosférico serão comparadas com 

a curva universal de Carnegie, que é relacionada com as correntes fluindo no CEAG. 

 

 Desvios fora das curvas padrão serão analisados em relação à ocorrência de fenômenos 

externos como eventos solares (explosões, eventos de prótons), tempestades 

geomagnéticas, eclipse solar e atividade sísmica. 

 

 Médias mensais da variação diária do campo elétrico atmosférico serão comparadas com 

as médias mensais de ocorrência de número de raios. 

 

 Apresentar os primeiros registros obtidos com as estações recentemente instaladas. 
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2 ANTECEDENTES 

 

 

Neste capítulo é descrito alguns conceitos básicos da formação das cargas e estrutura elétrica 

nas nuvens de tempestade, o circuito elétrico atmosférico global (CEAG) e sua correlação 

temporal com a curva média diária do campo elétrico atmosférico de tempo bom (a curva de 

Carnegie). Além disso, são mencionados alguns trabalhos sobre a variação do campo elétrico 

atmosférico na superfície terrestre devido a eventos solares (e.g. explosões solares) e sísmicos. 

 

 

2.1 TEMPESTADES ELÉTRICAS: FORMAÇÃO DAS CARGAS E ESTRUTURA 

ELÉTRICA 

 

 

Nuvens se formam quando o ar torna-se supersaturado com respeito à água no estado líquido 

(ou em alguns casos, com respeito ao gelo). O meio mais comun pelo qual a supersaturação é 

produzida na atmosfera é através da subida de massas de ar, o que resulta na expansão do ar e 

resfriamento adiabático. Sob estas condições, o vapor de água condensa sobre algumas das 

partículas no ar para formar uma nuvem de pequenas gotas de água ou partículas de gelo 

(Wallace e Hobbs, 2006). O tipo de nuvem capaz de produzir significativo número de 

relâmpagos e trovões são definidas como nuves de tempestade, também conhecidas como 

Cumulonimbus. Elas distinguem-se das outros tipos de nuvens pelo seu tamanho, pela sua 

grande extensão, pela presença de gotículas de água super-resfriadas e por apresentarem fortes 

correntes verticais de ar (Cotton e Anthes, 1989).  

 

O processo de formação das nuvens de tempestade na atmosfera depende basicamente de três 

fatores: a umidade do ar (associada à quantidade de vapor de água na atmosfera), o grau de 

instabilidade vertical da atmosfera (associado à variação da temperatura com a altura), e a 

mecanismos dinâmicos forçantes (por exemplo: as frentes, as brisas marítimas, os ventos 

soprando em direção a uma montanha, etc.) (Wallace e Hobbs, 1977). 

 

Nuvens de tempestade podem se apresentar de dois modos: isoladas, também conhecidas como 

tempestades locais, ou em grupos, formando tempestades organizadas. Uma tempestade isolada 
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pode ser formada por uma única célula1 (relativamente pequenas, se formam sob condições de 

fraco cisalhamento do vento vertical), por várias células (multicelular, mais perigosa, se 

desenvolvem sob condições de forte cisalhamento do vento vertical) ou por uma supercélula 

(intensa, robusta, de longa vida com correntes ascendentes rotativas formadas a partir da divisão 

de tempestades multicelulares) (Wallace e Hobbs, 2006).  

 

Dados sobre um grande número de tempestades foram compostas em conjunto para construir 

um modelo idealizado do ciclo de vida de uma típica tempestade unicelular. Neste modelo, o 

qual está representado na figura 1, o ciclo de vida de uma única célula dentro de uma tempestade 

multicelular é mostrado em termos de três estágios: cumulus, maduro, e dissipação. 

Tempestades multicelulares consistem de várias destas células, que crescem e decaem em 

sucessão, cada uma tendo um tempo de vida de cerca de meia hora (Wallace e Hobbs, 2006). 

 

No estágio de cumulus (figura 1a), a nuvem consiste inteiramente de uma pluma dinâmica 

quente de ar ascendente. A velocidade do vento ascendente aumenta rapidamente com a altura 

dentro da nuvem e há arrastamento considerável através dos limites laterais da nuvem. A parte 

superior da nuvem se move para cima com uma velocidade de até ~10 m/s. Devido à intensa  

velocidade de ar ascendente, gotículas de chuva super-resfriadas podem estar presentes bem 

acima do nível de congelamento. O estágio maduro (figura 1b) é caracterizado pelo 

desenvolvimento de uma vigorosa circulação de corrente descendente, a qual coincide com a 

região de chuva mais pesada. A circulação de corrente descendente é iniciada pela força de 

arraste descendente induzida pela gotas. O ar ambiental seco arrastado na corrente descendente 

e ar não saturado abaixo da base das nuvens são resfriados por evaporação da chuva caindo. 

Em alguns casos, o resfriamento por evaporação resultante é capaz de aumentar 

consideravelmente a flutuabilidade negativa da corrente de ar descendente. No estágio maduro, 

gotas de chuva superresfriadas ainda existem bem acima do nível de congelamento na corrente 

ascendente, enquanto flocos de neve ou granizo podem ser encontrados abaixo do nível de 

congelamento na corrente descendente. As velocidades máximas das correntes ascendentes 

verticais estão no meio da nuvem, com difusão do ar acima desse nível. A parte superior da 

nuvem se aproxima para a tropopausa e começa a espalhar-se horizontalmente como uma 

bigorna na fase de dissipação (figura 1c). Como a precipitação se desenvolve através da nuvem, 

                                                           
1  Célula: Uma célula, neste contexto, é uma entidade dinâmica caracterizada por uma região compacta de 

movimentos de ar verticais relativamente fortes, que podem ser identificados por meio de radar a partir do seu 

volume associado de precipitação relativamente intensa (Browning, 1977). 
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a circulação de corrente descendente torna-se gradualmente mais extensa, até que, na fase de 

dissipação, ela ocupa praticamente toda a nuvem. Privados de uma fonte de corrente de ar 

ascendente supersaturada, gotículas de nuvem já não podem crescer e, como conseqüência, a 

precipitação cessa. Somente 20% do vapor de água condensado na correntes ascendente 

realmente alcança o solo sob a forma de precipitação. O restante evapora-se na corrente 

descendente ou é deixado para trás como fragmentos de nuvem, a evaporar-se no ar ambiente 

(Wallace e Hobbs, 2006). 

 

Figura 1: Esquema de uma tempestade de uma única célula normal típica em três estágios de seu ciclo de vida 

mostrando (a) fase cumulus, (b) fase de maturidade, e (c) fase de dissipação. A escala horizontal é comprimido 

em cerca de 30% em relação à escala vertical na figura. As isotérmicas  0 °C e -40 °C são indicados em 

vermelho. (Fonte: Adaptado de Wallace e Hobbs, 2006) 

 

Tempestades organizadas também conhecidas, como Sistemas Convectivos de Mesoescala, são 

aglomerados de nuvens convectivas profundas e mais largas que tempestades individuais. Estão 

frequentemente caracterizadas por extensas nuvens estratiformes, localizadas na média e alta 

troposfera, em forma de bigorna com centenas de quilômetros na dimensão horizontal. Estes 

sistemas possuem períodos típicos de vida em torno de 6 a 12 horas e as tempestades embebidas 

em seu interior frequentemente são fontes de intensa precipitação, fortes ventos, tornados, 

granizo e intensa atividade elétrica (Cotton e Anthes, 1989). 
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2.1.1 ESTRUTURA ELÉTRICA DAS NUVENS DE TEMPESTADE 

 

 

No século XVIII, Benjamin Franklin estabeleceu que carga negativa geralmente estava presente 

em tempestades, embora algumas vezes cargas positivas foi observada (MacGorman e Rust, 

1998). No início do século XX, foi proposto o primeiro modelo de estrutura elétrica de uma 

nuvem de tempestade através de medidas da componente vertical do campo elétrico no solo. 

Neste modelo a nuvem pode ser considerada como um dipolo elétrico positivo, composta por 

dois centros de cargas representando uma região carregada positivamente acima de uma região 

carregada negativamente (Wilson, 1920). Alguns investigadores sugeriram que a carga mais 

baixa em algumas nuvens de tempestade foi positiva e a carga superior negativa, ou seja, um 

dipolo negativo (MacGorman e Rust, 1998). Observações após estabeleceram que a estrutura 

básica das tempestades é tripolar (figura 2): há uma região principal de carga negativa no centro 

com uma região de carga positiva acima dela é uma segunda região menor de carga positiva 

abaixo dela (Williams, 1989). 

 

Últimos estudos têm evidenciado a existência de uma estrutura mais complexa, denominada 

“estrutura multipolar” (figura 3). Neste modelo, quatro regiões de carga são mostrados perto da 

correntes ascendentes, e seis regiões de carga são mostrados fora da correntes ascendentes 

dentro da região de precipitação convectiva (Stolzenburg et al., 1998). 

 

 
Figura 2: Diagrama esquemático mostrando a distribuição de cargas elétricas no modelo tripolar. A carga 

positiva menor e mais baixa não está sempre presente (modelo dipolar). (Fonte: Adaptado de Wallace e Hobbs, 

2006) 
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Figura 3: Diagrama esquemático mostrando a estrutura básica de carga no modelo multipolar. Quatro regiões de 

carga são mostrados perto da correntes ascendentes, e seis regiões de carga são mostrados fora da correntes 

ascendentes. (Fonte: Adaptado de Stolzenburg et al., 1998) 

 

 

2.1.2 PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO DAS NUVENS DE TEMPESTADE 

 

 

Estudos observacionais do campo elétrico e vários experimentos de laboratório tentam explicar 

como funciona a eletrificação das nuvens de tempestades. Embora não exista uma 

caracterização geral sobre os processos de eletrificação, a literatura sugere algumas teorias na 

tentativa de explicar esses processos. Essas teorias podem ser divididas em duas grandes 

categorias: a teoria da precipitação e a teoria convectiva. 

 

A teoria da precipitação assume que gotas de chuva, granizo e graupel em uma nuvem de 

tempestade são levados para baixo pelo efeito da gravidade através do ar de pequenas gotículas 

de água e cristais de gelo, as quais permanecem em suspensão. As colisões entre as partículas 

grandes de precipitação e a névoa de gotículas de água e cristais de gelo são supostas para 

transferir carga negativa para as partículas de precipitação e, por conservação de carga, carga 

positiva para a névoa. Devido a isso, se as partículas de precipitação ficam carregadas 

negativamente, a parte inferior da nuvem irá acumular carga negativa e a parte superior carga 

positiva (Williams, 1989). 
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A teoria da convecção assume que as cargas elétricas na nuvem são fornecidas inicialmente por 

duas fontes externas. A primeira fonte são os raios cósmicos, os quais ionizam as moléculas de 

ar acima da nuvem (separa as cargas positivas e negativas). A segunda fonte é o forte campo 

elétrico em torno de objetos pontiagudos na superfície da terra, que produz uma "descarga 

corona" de íons positivos. Estes íons positivos são transportados para cima pelo ar quente, 

levantando-se por convecção. Depois de alcançar as regiões superiores da nuvem, estes íons 

positivos atraem os íons negativos, que foram formados pelos raios cósmicos acima da nuvem. 

Os íons negativos entram para a nuvem e rapidamente se ligam às gotas de água e cristais de 

gelo, formando assim uma camada de blindagem carregada negativamente. Por hipótese as 

correntes descendentes na periferia da nuvem, em seguida, transportam as partículas carregadas 

negativamente da camada de blindagem para baixo (Williams, 1989). 

 

 

2.2 O CIRCUITO ELÉTRICO ATMOSFÉRICO GLOBAL (CEAG) 

 

 

Em condições de tempo bom2, existe um campo elétrico atmosférico que aponta em direção ao 

centro da Terra entre a carga positiva (distribuída na baixa ionosfera) e a carga negativa 

(distribuída na superfície da Terra) (Roble e Tzur, 1986). A explicação para a existência deste 

campo elétrico foi apresentada por C. T. R. Wilson, em 1929, que considerou a Terra como um 

capacitor esférico. Uma das placas deste capacitor é a superfície da Terra, enquanto que a outra 

placa é a baixa ionosfera, cuja base situa-se a uma altitude de aproximadamente 80 km. O 

dielétrico deste capacitor é o ar, cuja condutividade é muito baixa quando comparada com as 

condutividades do solo e da ionosfera (Rycroft et al., 2000). 

 

Uma vez que o ar não é um isolante perfeito, conforme demonstrado por C.A. Coulomb em 

1785, resulta que existe uma densidade de corrente de fuga através da ordem de 2 x 10−12𝐴/𝑚2 

(Rycroft et al., 2000). Integrando esta densidade de corrente em todas as áreas de tempo bom 

da Terra, obtém-se, o valor total de 1000 A, o que é suficiente para descarregar o capacitor 

Terra-Ionosfera em menos de uma hora. Este fato ficou conhecido como problema fundamental 

                                                           
2 A necessidade de identificar as condições de tempo bom meteorologicamente é amplamente reconhecida. Por 

exemplo, a partir de 1 de maio de 1964, a oficina de meteorologia de Reino Unido estabeleceu as condições 

meteorológicas de tempo bom, como aqueles sem hidrometeoros (por exemplo chuva, neve, granizo, etc), sem 

nuvens estratos baixas, com nuvens cumulunimbus inferior a três oitavos e uma velocidade média horária do vento 

de menos de 8 m/s (Harrison, 2013). 
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da eletricidade atmosférica, pois não se sabia como esta corrente se mantinha (Rakov e Uman, 

2003). 

 

Para resolver esta questão, foi proposto que as tempestades e seus raios atuam como geradores 

de corrente, trazendo cargas negativas para a superfície da Terra e levando uma carga positiva 

equivalente para a ionosfera na mesma taxa de 1 kA. Estima-se que existem simultaneamente 

cerca de 1000 tempestades com raios ocorrendo sobre cerca de 10 % da superfície da Terra, 

cada uma gerando uma corrente média de 1 A. No fim os dois efeitos se compensam e o 

capacitor se mantém carregado. As cargas positivas fluem livremente através da altamente 

condutora ionosfera, e as negativas através da superfície da Terra em direção às regiões de 

tempo bom. Nestas regiões, as cargas positivas se deslocam da ionosfera em direção à superfície 

da Terra, fechando o circuito (figura 4).  

Figura 4: O Circuito Elétrico Atmosférico Global. (Fonte: Adaptado de MacGorman e Rust, 1998) 

 

 

2.3 O CEAG E SUA RELAÇÃO COM A CURVA DE CARNEGIE 

 

 

Em princípio, as tempestades foram propostas para serem as únicas "baterias" que mantêm o 

CEAG. Isto foi mostrado no estudo de Whipple (1929), o qual comparou a curva de Carnegie 

com as variações das áreas de tempestade do mundo. No entanto, elas diferem 

quantitativamente em dois aspectos fundamentais (ver figura 5): a) a variação da amplitude 
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relativa das áreas de tempestade sobre a terra é mais que o dobro do observado na curva de 

Carnegie, e b) o tempo de máxima atividade global de tempestade corresponde a horários locais 

da tarde na África, enquanto que a curva de Carnegie maximiza nas horas locais da tarde na 

América do Sul (Liu et al., 2010). 

 

A fim de tentar entender essas discrepâncias, Kartalev et al. (2006) utilizou um modelo teórico 

para estimar os efeitos das correntes ascendentes de uma tempestade para a ionosfera. Os auto-

res mostraram que a curva de Carnegie reflete preferencialmente a distribuição longitudinal de 

tempestades dentro de uma faixa de 22° de latitude (±11°) em torno do equador magnético. 

Tempestades da América do Sul ocorrem perto do equador, enquanto as maiorias das tempes-

tades africanas ocorrem sobre o Congo em latitudes maiores entre 12°S e 20°S. Assim, fontes 

de tempestades da América do Sul parecem ter uma maior influência sobre a curva de Carnegie. 

 
Figura 5: Comparação entre área total de tempestades em terra (linha sólida preta), com suas contribuições regio-

nais e a curva de Carnegie (linha sólida vermelha). 

 

Num estudo mais recente, Liu et al. (2010) comparou a curva de Carnegie com a variação diária 

em tempo universal de precipitação, de tempestades e de nuvens de chuva eletrificadas (ESCs 

- do inglês, Electric Shower Clouds) utilizando um banco de dados de 10 anos da missão Tro-

pical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Os autores concluem que não só tempestades con-

tribuem para a curva de Carnegie e que regiões de precipitação fora das tempestades também 
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são importantes. As mesmas conclusões foram alcançadas para medidas de campo elétrico de 

tempo bom efetuadas em Vostok, Antártica, estudo realizado por Burns et al. (2005). Blakeslee 

et al. (2014), utilizando dados obtidos dos satélites Optical Transient Detector (OTD) e Light-

ning Imaging Sensor (LIS), junto com observações elétricas de missões de aviões voando em 

grande altitude, descobriu que a corrente global total é distribuída da seguinte forma: tempes-

tades terrestres (52%), as tempestades oceânicas (31%), ESCs oceânicas não produzindo raios 

(15%) e ESCs terrestres (2%). Estes resultados são consistentes com as previsões de Wilson 

(1903), as quais estabelecem que a carga negativa é levada para o solo pela chuva (precipitação) 

que atua então como um gerador de corrente importante na manutenção do CEAG. Da mesma 

forma, Wilson (1920) especulou que tempestades e ESCs são responsáveis pela precipitação da 

carga negativa. Apesar do domínio da África na ocorrência de raios, sua contribuição para a 

variação diária do CEAG é menos importante do que das Américas, devido à maior contribuição 

de ESCs nesta região. 

 

Atualmente se sabe que o CEAG, impulsionado por tempestades e ESCs, também é influenci-

ado por partículas energéticas carregadas do espaço (Rycroft et al., 2012). No entanto, mais 

estudos observacionais em diferentes regiões geográficas são necessários para investigar isso 

em detalhe. 

 

 

2.4 EFEITOS SOLARES – TERRESTRES 

 

 

Ao investigar se o clima espacial poderia influenciar significativamente as propriedades da 

atmosfera inferior, é preciso pesquisar uma complexa cadeia de interações físicas desde a 

propagação do vento solar até a precipitação de partículas carregadas de alta energia na 

magnetosfera, ionosfera, e baixa troposfera (Harrison et al., 2013). 

 

Embora a influência da variabilidade solar na mais baixa atmosfera é provavelmente fraca, a 

possibilidade de acoplamento do clima espacial com o clima troposférico tem sido reconhecida 

como sendo potencialmente importante para o ambiente humano (Dickinson, 1975). Este 

acoplamento poderia existir através do CEAG, que inclui uma corrente de condução vertical 

fluindo para baixo entre a ionosfera e a superfície da Terra em regiões de tempo bom (Rycroft 

et al., 2000). 
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A atividade solar varia de forma cíclica com um período de aproximadamente 11 anos. O campo 

magnético solar e sua extensão no meio interplanetário até a órbita da Terra e além, é muito 

mais variável durante o máximo de atividade solar do que durante o mínimo. O fluxo de raios 

cósmicos galácticos e fluxo de partículas energéticas carregadas do Sol também estão sujeitos 

a variação da atividade solar. Estas partículas, assim como aquelas precipitando dos cinturões 

de radiação da magnetosfera durante perturbações geomagnéticas interagem com a baixa e meia 

atmosfera da Terra, modificando a condutividade elétrica atmosférica total. O fluxo dessas 

partículas pode também modificar a química da atmosfera ou afetar a nucleação de gotas de 

água para formar nuvens (Rycroft et al., 2000). Essas modificações redistribuem o fluxo de 

corrente no CEAG, incluindo a densidade de corrente vertical e seu relacionado PG superficial. 

Medidas de PG e densidade de corrente na superfície aumentam significativamente durante 

máximo de raios cósmicos (mínimo solar), com uma maior variação proporcional ao fluxo de 

raios cósmicos (Harrison e Usoskin, 2010). Adicionalmente, Harrison e Märcz (2007) 

identificaram periodicidades caraterísticas do fluxo de raios cósmicos (por exemplo, 1,68 anos 

durante os anos 80) nos dados de longo prazo do PG. Além disso, Märcz (1997) observou 

reduções do PG associadas com decrescimentos Forbush3. 

 

Harrison et al. (2013), observou em medições de PG realizadas em Reading (UK) uma notável 

oscilação de 27 dias durante um período de perturbações solares associadas a uma região de 

Interação Co – Rotativa solar4 (CIR - do inglês, Co-rotating Interation Region) de longa vida 

(figura 6). Esta mesma caraterística foi observada em dados de monitoramento de neutrões, o 

que pode implicar que as medidas do PG são melhor associadas com a modulação das partículas 

carregadas, que com as variações da radiação solar. Além disso, os autores também observaram 

um aumento +/- 15 % na densidade de corrente vertical. Isto pode ser devido a ionização das 

partículas carregadas o que reduz a resistência colunar da atmosfera, aumentando a densidade 

de corrente e portanto a modulação do CEAG. 

 

Além das mudanças de longo prazo (ciclo solar), o CEAG também é afetado por variações 

solares de curto prazo, tais como explosões solares, eventos de prótons solares e cruzamentos 

de fronteira de setor magnético solar no espaço interplanetário (Rycroft et al., 2000). Por 

                                                           
3 Decrescimento Forbush: é uma rápida diminuição na intensidade dos raios cósmicos galácticos observado após 

uma ejeção de massa coronal (Hilary, 2000). 
4 Região de Interação Co-rotativa solar: é uma consequência da variabilidade espacial na expansão coronal e 

rotação solar, o que causa fluxos de vento solar de velocidades diferentes para tornar-se radialmente alinhados 

(Gosling e Pizzo, 1999). 
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exemplo, respostas elétricas atmosféricas observadas na superfície terrestre devido a 

cruzamentos de fronteira de setor magnético solar no espaço interplanetário foram 

anteriormente relatadas em latitudes polares (Park, 1976; Burns et al., 2006) e latitudes médias 

(Reiter, 1977). Nas regiões polares, mudanças elétricas na baixa atmosfera estão associadas a 

mudanças no potencial ionosférico que produz variações do PG na superfície da Terra (Burns 

et al., 2006). No entanto, ainda não se tem certeza de que essas mudanças ocorrem da mesma 

forma em latitudes médias. 

 

 
Figura 6: Médias diárias do PG (selecionadas de observações cada 5 minutos durante tempo bom no intervalo 

entre 50 até 200 V/m) com os tempos máximo (linhas vermelhas tracejadas) e mínimo (linhas azuis pontilhadas) 

dos dados do monitor de neutrões. A linha cinza mostra os valores filtrados passa banda (25-30 dias), 

representado no eixo da direita. (Fonte: Harrison et al., 2013) 

 

Para o caso de explosões solares, Reiter (1969) analisou medidas de duas estações localizadas 

em uma latitude de 48°, e em 2964 e 1780 metros acima do nível do mar. O autor observou um 

aumento significativo do PG (figura 7) e da corrente ar-terra no dia da explosão, e até o quarto 

dia após o evento solar. Os aumentos foram de 50-60% para a estação de maior altitude e de 

25 % para a estação de menor altitude. As coordenadas heliográficas e intensidade da explosão 

não foram consideradas. Além disso, observou-se um aumento do número de raios dias depois 

da explosão solar. O autor associa o aumento de raios devido a um aumento nas tempestades 

elétricas o qual produz um aumento na diferencia de potencial entre a superfície terrestre e a 

ionosfera, e por consequência um aumento no PG e corrente. Da mesma forma Reiter (1971), 

encontrou resultados mais significantes (no aumento de PG e corrente) escolhendo explosões 

solares ocorrendo perto do centro meridional do Sol. As mesmas evidências foram encontradas 

no trabalho realizado por Cobb (1967), cujas medições foram feitas no observatório Mauna Loa, 

Hawaii (latitude: 20°N, altitude: 3400 m). 
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Figura 7: Agrupamento de médias horárias de E (em %) em torno de dias de explosão solar durante três anos de 

baixa atividade solar (1964-1967), medido na estação Zugspitze. (Fonte: Adaptado de Reiter, 1969) 

 

Estudos das variações do campo elétrico devido a eventos de prótons solares também foram 

estudados. Por exemplo, Farrell e Desch (2002) propuseram um modelo que sugere que os 

eventos de prótons solares podem aumentar a condutividade atmosférica acima de tempestades. 

Isso permite que mais corrente flua ascendentemente para o CEAG e, por conseguinte, afetando 

o campo elétrico atmosférico de tempo bom na superfície terrestre. Recentemente, Nicoll e 

Harrison (2014) apresentaram medições simultâneas (realizadas em latitudes médias) de um 

aumento da ionização na troposfera com resposta nos parâmetros elétricos atmosféricos na 

superfície durante um evento de prótons solares energéticos. No entanto, eles encontraram 

variações negativas nos valores do PG em comparação aos resultados de Farrell e Desch (2002). 

 

Frank-Kamenetsky et al. (2001) observaram que o campo elétrico atmosférico em latitudes altas 

é fortemente afetado pelas componentes By e Bz do campo magnético interplanetário (IMF - 

do inglês, Interplanetary Magnetic Field). Os autores concluem que o IMF influi no potencial 

ionosférico afetando o campo elétrico. Kasatkina et al. (2009) observou perturbações do campo 

elétrico devido a explosões solares/ejeção de massa coronal associadas a fluxos de prótons 

solares em latitudes altas e médias. Em latitudes altas estas partículas altamente energéticas 

podem entrar diretamente nas calotas polares, ou ficar confinadas na magnetosfera e precipitar 

na atmosfera em latitudes médias. Recentemente, Elhalel et al. (2014) notou um aumento na 

corrente elétrica atmosférica, medida em latitudes médias (30°N), durante dois grandes eventos 

de ejeção de massa coronal. As variações da corrente estiveram associadas a mudanças do 

campo elétrico atmosférico de tempo bom o qual pode ocorrer durante um incremento na 

ionização devido à precipitação de partículas energéticas ou alterações no campo elétrico 
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ionosférico. 

 

Adicionalmente, Kleimenova et al. (2013) encontraram resultados interessantes em relação a 

efeitos de perturbações geomagnéticas sobre o campo elétrico em altas e medias latitudes (77°N 

e 55°N, respectivamente). Para altas latitudes eles observaram que o campo elétrico aumentava 

(diminuía) nas horas locais da manhã (noite) durante uma sub-tempestade geomagnética. Esta 

variação no campo elétrico, aparentemente, depende da posição das células de convecção de 

plasma positiva ou negativa na ionosfera polar. Para médias latitudes, foram encontradas 

variações negativas do campo elétrico. Duas possíveis explicações foram dadas: incremento na 

condutividade ionosférica causada por precipitação de elétrons modificando o CEAG ou 

penetração de campos elétricos interplanetário no sistema magnetosfera-ionosfera-atmosfera. 

 

Embora exista alguma evidência de uma influência solar sobre os parâmetros elétricos 

atmosféricos, os mecanismos de acoplamento elétrico solar-terrestre ainda não são bem 

compreendidos (Rycroft et al., 2012). Portanto, análise de dados experimentais obtido em 

diferentes latitudes é muito importante para estudar o acoplamento magnetosfera-ionosfera-

atmosfera (Kleimenova et al., 2013). 

 

Além do mencionado anteriormente, existe evidência de que o campo elétrico atmosférico é 

afetado durante um eclipse solar (De, et al., 2013; Manohar, et al., 1995; Dhanorkar, et al., 1989; 

Anderson e Dolezalek, 1972; Gish, 1944). Porém, os mecanismos envolvidos ainda não são 

conclusivos. 

 

 

2.5 CAMPO ELÉTRICO ATMOSFÉRICO E ATIVIDADE SÍSMICA 

 

 

O monitoramento do campo elétrico atmosférico de tempo bom está sendo utilizado na busca 

de precursores de curto prazo de atividade sísmica. Uma das principais razões para isso é a 

estreita associação entre o aumento da emanação do gás Radônio e a ocorrência da atividade 

sísmica (Ghosh et al., 2009; Yasuoka et al., 2009). A relação entre a emanação de Radônio e o 

campo elétrico atmosférico foi qualitativamente estudada por Pierce (1976), quem indicou que 

a liberação de Radônio a partir do solo pode aumentar substancialmente antes de um terremoto, 

causando uma diminuição do campo elétrico atmosférico de tempo bom. Estes efeitos foram 
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quantitativamente evidenciados nos trabalhos de Silva et al. (2012), Silva et al. (2011), Smirnof 

(2008), Hao et al. (1998), etc.  

 

Por exemplo na figura 8, mostrasse a variação do campo elétrico atmosférico na região de Évora 

(Portugal), para o período de 27 de fevereiro até 27 de abril de 2010. A estrela vermelha 

representa o dia de início do terremoto, e observa-se uma diminuição dos valores do campo 

elétrico até quatro dias antes do início (atingindo valores de até 5 v/m). Logo o campo elétrico 

volta a seus valores típicos (acima de 50 v/m). 

 
Figura 8: Dados do campo elétrico atmosférico para à região Évora de 27 de fevereiro até 27 de abril de 2010. A 

estrela vermelha representa o dia do início do terremoto (Magnitude=4; 51,8 km afastado do sensor de medida). 

As linhas azuis pontilhadas indicam a duração da queda do campo elétrico atmosférico. (Fonte: Adaptado de 

Silva et al., 2011) 

 

Estudos recentes têm proposto um mecanismo para a modelagem de perturbações ionosféricas, 

considerando processos de Intercâmbio de Carga Atmosfera Litosfera - Ionosfera (ALICE - do 

inglês, Atmospheric Lithosphere – Ionospheric Charge Exchange) (Harrison et al., 2014; 

Harrison et al., 2010; Pulinets e Boyarchuk, 2004). O mecanismo toma em conta o acoplamento 

entre as emanações pré - sísmicas do gás Radônio com a densidade eletrônica na baixa ionosfera, 

através de variações na densidade de corrente de condução fluindo no CEAG em regiões de 

tempo bom. 

 

Adicionalmente, Mikhailov et al. (2004) relatou um incremento de aproximadamente por uma 

ordem de grandeza do espectro de potência do campo elétrico atmosférico de tempo bom antes 

de um terremoto. 
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3 INSTRUMENTAÇÃO 

 

 

Os dados utilizados no presente trabalho pertencem a uma rede de sensores de moinho do 

campo elétrico (EFM - do inglês, Electric Field Mill, doravante só chamado EFM), os quais 

estão instalados em diferentes locais na América do Sul. Neste capítulo apresenta-se a rede e 

uma descrição dos sensores.  

 

 

3.1 SENSORES EFM 

 

 

O EFM é um monitor de campo elétrico, mostrado na figura 9a, que foi elaborado pela Boltek, 

empresa especializada no desenvolvimento de instrumentos de monitoramento da atividade 

elétrica na atmosfera. O EFM é capaz de observar de maneira contínua o campo elétrico 

atmosférico em períodos de tempo bom e perturbado. Em condições de tempo bom, valores 

positivos de EFM representam um campo elétrico apontando em direção ao chão. As medições 

do campo elétrico são coletadas com uma resolução temporal de 0,5 s. 

 

O princípio básico da operação do EFM é baseado nas leis fundamentais do eletromagnetismo. 

Quando uma placa de condução é exposta a um campo elétrico, uma carga é induzida 

proporcional ao campo elétrico e a área da placa. O EFM produz campos elétricos alternados 

utilizando um arranjo de eletrodos e rotor acionado por motor. A figura 9a mostra a parte 

superior do EFM onde se observa a placa rotativa (o rotor) e um conjunto fixo de placas 

condutoras (os eletrodos). O motor e a eletrônica do EFM estão alojados no estojo abaixo. 

Quando o rotor gira, os eletrodos estão alternadamente sob influência e protegidos do campo 

elétrico induzindo cargas nas placas do eletrodo. A carga é medida quando a exposição for 

máxima, dando uma série de amostras cuja magnitude é proporcional à intensidade do campo 

elétrico. 

 

Assim, quando o eletrodo de detecção é exposto ao campo elétrico atmosférico uma corrente 

flui do solo através do resistor de 100 kΩ (figura 9b). Quando o eletrodo de detecção não está 

sob a influência do campo elétrico, a corrente flui para a Terra através do mesmo resistor. A 

queda de potencial elétrico através da resistência é proporcional à intensidade do campo elétrico 
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atmosférico. Uma segunda resistência em paralelo permite mudar a sensibilidade da medida 

para evitar a saturação devido à alta intensidade do campo elétrico, tipicamente > 20 kV/m, 

durante períodos de tempestade ou de descargas elétricas. Algumas especificações técnicas do 

EFM são mostradas no Quadro 1. 

 

Faixa EFM -20 kV/m até 20 kV/m 

Tempo de Resposta 0,1 s 

Resolução 0,01 kV/m 

RS 232 9600 baud, 8 bits, 1 stop bit, sem paridade 

Unidade de Suprimento de Energia 12 VDC, 0,5 A / 120 VAC, 60 Hz 

Dimensões 17 cm diâmetro x 13 cm altitude 

Peso 1 kg 

       Quadro 1: Algumas especificações técnicas do sensor EFM. 

 

 
Figura 9: Sensor EFM (a) e seu diagrama de blocos (b). (Fonte: Adaptado de Boltek Corporação EFM100-

1000120-050205). 

 

Os valores do campo elétrico medidos pelo EFM são salvos diariamente através de um software 

desenvolvido pelo fabricante do instrumento. Depois de salvos eles são processados através de 

rotinas feitas no linguajem de programação IDL (Interactive Data Language). 

 

 

3.2 A REDE DE SENSORES EFM 

 

 

Medições contínuas do campo elétrico atmosférico estão sendo registradas em várias estações 

na América do Sul. As estações já instaladas são CAS1 e CAS2 (El Leoncito, San Juan, 
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Argentina, ambos os sensores espaçados de 400 metros um do outro), ICA (Ica, Perú), PLO 

(Lima, Perú), ANC (Lima, Perú) e ROR (Boa Vista, Brasil). As coordenadas geográficas, 

altitude e uma breve descrição das estações estão indicadas no Quadro 2. Além disso, na figura 

10 as estações já instaladas são mostradas com triângulos e novas estações a serem instalados 

em 2015 estão indicadas com estrelas. 

 

Estação Latitude (°) Longitude (°) Altitude (m) Descrição 

CAS1 -31,799 -69,297 2480 Instalado em 01/2008. O sensor 

está localizado longe das 

habitações, mato e arbustos, em 

uma região montanhosa e longe 

de áreas industriais. 

CAS2 -31,800 -69,293 2480 Instalado em 01/2010. 

Características semelhantes ao 

CAS1. Afastado 400 metros de 

CAS1. 

ICA -14,089 -75,736 402 Instalado em 12/2011. O sensor 

está localizado no centro da 

cidade de Ica afastado das 

habitações. Algumas árvores a 

uma distância de 20 metros. 

PLO -12,504 -76,798 85 Instalado em 11/2011. O sensor 

está posicionado sobre o teto de 

uma casa, a 220 metros de 

distância do mar e 1,7 km da 

cidade mais próxima. Sem 

presença de vegetação nas 

proximidades. 

ANC -11,777 -77,151 51 Instalado em 10/2012. O sensor 

está posicionado sobre o teto de 

uma habitação, a 1 km de 

distância de uma rodovia e 1,2 

km da cidade mais próxima, e a 

2,5 km do mar. Poucas árvores 

a uma distância de 40 metros. 

ROR 2,87 -60,71 78 Instalado em 08/2014. O sensor 

está posicionado a uma altitude 

de 1,6 metros. Árvores a 40 

metros de distância.  

Quadro 2: Descrição das estações de sensores de EFM já existentes, instaladas na América do 

Sul. 



38 

 

 
 

 

 
Figura 10: Localização dos sensores EFM já instalados (triângulos), e a serem instalados (estrelas). 

 

No presente trabalho, particular ênfase será colocada nos dados das estações CAS1, CAS2, ICA 

e PLO, para os períodos: CAS1 (Janeiro 2008 – Outubro 2013), CAS2 (Janeiro 2010 – 

Dezembro 2012), ICA (Dezembro 2011 – Maio 2013) e PLO (Novembro 2011 – Janeiro 2013). 

 

 

3.3 INSTALAÇÃO DE NOVOS SENSORES EFM E PRIMEIROS RESULTADOS 

 

 

Novos sensores EFM foram instalados até o momento, tais como, as estações de ANC e ROR 

(ver figura 10 e Quadro 2).  A figura 11 mostra a posição final (figura 11a) e sistema de aqui-

sição de dados (figura 11b) para a estação de ROR. 
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Figura 11: Posição Final (a) e Sistema de Aquisição de dados (b) para a estação de ROR. 

 

Na figura 12 mostram-se as variações diárias do campo elétrico atmosférico para as estações de 

ROR (figura 12a) e ANC (figura 12b). O valor de amplitude do campo elétrico precisa ser 

corrigido de acordo a posição final do sensor EFM, como será discutido com maior detalhes no 

próximo capítulo. 

 

 
Figura 12: Primeiros resultados de variações diárias de tempo bom para as estações de ROR (a) e ANC (b). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para registrar leituras reais do campo elétrico atmosférico, o EFM precisa ser posicionado no 

nível do solo. No entanto, isso é impraticável, porque a presença de insetos, animais, poeira ou 

água podem danificar o sensor. Por esta razão, o medidor de EFM é colocado a uma 

determinada altura acima da superfície. No entanto, as medições do campo elétrico realizado 

acima do solo são anormalmente altas por causa do efeito ponta. Este efeito, devido a um 

aumento na densidade de carga elétrica, gera na ponta um campo elétrico mais elevado do que 

em qualquer outra parte do condutor de carga. Para corrigir esse efeito, observações simultâneas 

são realizadas utilizando dois sensores de EFM, denominados 𝐸𝑅𝐸𝐹  e 𝐸𝑃𝐸𝑅 , os quais estão 

localizados ao nível do solo (Referência) e na posição final (Permanente), respectivamente. Por 

exemplo, a figura 13 mostra os sensores de Referência e Permanente para a estação ROR. 

 

 

 
Figura 13: Sensores de Referência e Permanente para a estação ROR. 

 

 

PERMANENTE 

REFERÊNCIA 
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A regressão linear entre os dados registrados pelos sensores 𝐸𝑅𝐸𝐹 e 𝐸𝑃𝐸𝑅 é então calculada pela 

seguinte equação: 

 

                                              DEPER = m x DEREF + c                                                         (4.1) 

 

onde: DEPER= Dados de campo elétrico registrado pelo sensor EPER. 

          DEREF= Dados de campo elétrico registrado pelo sensor EREF. 

           m= coeficiente angular. 

           c= coeficiente linear. 

 

Com os valores obtidos, m e c, os dados do sensor permanente são corregidos: 

 

                                                    DECOR =
DEPER−c

m
                                                              (4.2) 

 

onde: DECOR= Dados de campo elétrico corregidos. 

 

Este mesmo tratamento é realizado para todas as estações. 

 

A figura 14 mostra a regressão linear para a estação CAS1 e a Tabela 1 indica os valores de m 

e c obtidos para todas as estações. Logo os dados são corregidos utilizando a equação (4.2). 

 

Depois de corrigir os dados, a primeira parte do estudo consiste em escolher dias em que a 

variação diária do campo elétrico atmosférico é registrada em condições de tempo bom (o qual 

foi chamado como dias de tempo bom). Esta seleção não considera condições meteorológicas. 

Dias de tempo bom foram classificados com base em dois requisitos. O primeiro requisito foi 

escolher dias que apresentaram uma variação diária de forma aproximadamente similar à curva 

de Carnegie (figura 5), ou seja, com valores de campo elétrico maiores entre as 12-24 UT 

comparado com os valores entre as 00-12 UT. O segundo é baseado na realização de 

histogramas dos valores do campo elétrico registrados em todas as estações. A figura 15 mostra 

a Frequência Absoluta (figura 15a) e a Frequência Cumulativa (figura 15b) dos valores do 

campo elétrico para cada estação. As distribuições para CAS1 e CAS2 foram escolhidas para 

caracterizar as condições de tempo bom. Isto porque CAS1 e CAS2 estão localizados numa 

região afastada de áreas industriais e, portanto, acredita-se que as medidas não sofrem muito o 
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efeito da poluição ambiental. Assumindo que o número de dias com condições de tempo bom 

é bem maior que o número de dias com tempo perturbado, os histogramas CAS1 e CAS2 (figura 

15) são bem representativos dos valores de campo elétrico atmosférico em condições de tempo 

bom. Assim, observa-se que para as estações CAS1 e CAS2 quase 98 % das medidas estão 

entre 40-200 V/m. Consequentemente, adotamos esses valores como característicos para 

condições de tempo bom. O outro 2 % corresponde a valores registrados durante períodos de 

tempo perturbado, por exemplo, durante tempestades. Para a estação de ICA (PLO), um 96 % 

(75 %) dos valores do campo se encontram entre 0-250 V/m. Os demais valores foram 

assumidos pertencer a períodos de tempo perturbado. Tomando em conta os resultados 

encontrados para os valores do campo elétrico de tempo bom, escolheram-se como referência 

os valores entre 0-250 V/m. 

  

Figura 14: A regressão linear das medições EFM obtida para a estação CAS1, ao nível do solo (Referência) e na 

posição Permanente (Permanente). 

 

Tabela 1 - Valores obtidos, m e c, para efetuar as correções das medições do campo elétrico. 

 

Estações m c (kV/m) 

CAS1 9,8774809 0,29986058 

CAS2 7,3559111 -0,094422940 

ICA 4,8953412 -0,083670597 

PLO 5,4118941 0,28464718 
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Figura 15: Frequência Absoluta (a) e Frequência Cumulativa para os valores do campo elétrico atmosférico, para 

todas as estações, para o período de estudo. 

 

a b 
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Depois de escolher os dias de tempo bom, foram calculadas médias mensais/sazonais/anuais 

das medidas diárias do campo elétrico, com médias de 1 minuto. Os resultados destes cálculos 

serão apresentados no próximo capítulo. 

 

Foram utilizadas também medições de ocorrência de descargas elétricas obtidas pela rede 

STARNET (Sferics Timing and Ranging Network), a qual detecta raios utilizando receptores 

de muito baixa frequência (Morales et al., 2011).  A variação na ocorrência de raios será 

comparada com a variabilidade do campo elétrico atmosférico de tempo bom. 

 

A segunda parte do estudo consistiu em comparar as variações do campo elétrico atmosférico 

durante a ocorrência de vários fenômenos geofísicos. Para isto, foi realizado um banco de dados 

de eventos solares (tais como explosões e partículas energéticas solares), tempestades 

geomagnéticas e atividade sísmica. Os dados dos eventos solares foram obtidos do Centro de 

Análise de Dados Solares (SDAC – do inglês, Solar Data Analysis Center), no seguinte 

endereço eletrônico: http://umbra.nascom.nasa.gov/sdb/. Os dados de tempestades 

geomagnéticas, tomando em conta o índice DST (Disturbance Storm Time), foram 

descarregados do OMNIWeb, da seguinte página web: 

http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html, e os dados de reportes de eventos sísmicos foram 

providenciados pelo USGS (United States Geological Survey), do seguinte endereço eletrônico: 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/.  

 

No próximo capítulo, apresentamos os resultados obtidos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

No presente capítulo apresenta-se e discute-se às médias mensais, sazonais e anuais do campo 

elétrico para as estações CAS1, CAS2, ICA e PLO. Numa segunda etapa, as curvas anuais são 

comparadas com a curva de Carnegie. Finalmente, serão discutidas as variações do campo 

elétrico durante a ocorrência de diversos fenômenos geofísicos. 

 

 

5.1 MÉDIAS MENSAIS, SAZONAIS E ANUAIS 

 

 

Depois de corrigir os dados obtidos por cada sensor na sua posição permanente, os dados foram 

integrados com uma constante de tempo de 1 minuto. Em seguida foram obtidas médias 

mensais, sazonais e anuais das medidas de campo elétrico de tempo bom. A figura 16 mostra 

exemplos típicos das variações diárias durante dias de tempo bom (figura 16a) e durante dias 

perturbados (figura 16b) para cada uma das estações consideradas neste estudo. 

 

  
Figura 16: Variações diárias do campo elétrico atmosférico em: a) tempo bom para as estações CAS1 

(31/08/2011), CAS2 (31/08/2011), ICA (13/05/2012) e PLO (26/08/2012) e b) tempo perturbado para as mesmas 

estações CAS1 (16/09/2011), CAS2 (16/09/2011), ICA (17/01/2012) e PLO (08/01/2012). 

 

As curvas mensais/ sazonais / anuais resultantes, para todas as estações, são mostradas nas 

figuras 17 até 25. As barras de erro σ mostradas nessas figuras foram calculadas da seguinte 

a b 
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forma: 

 

 1°Paso: Cálculo do desvio padrão da média mensal =  σ2 

 2°Paso: Cálculo da média de σ2 para cada ano para os períodos 00 − 12 UT e 12 −

24UT: σ1 = média(σ2j), onde j = 1, … 720 min. ; 721, … 1440 min.  

 3°Paso: Finalmente σ = média(σ1i), onde i = número de anos 

 

Os números de dias de variação diária de tempo bom, utilizados para calcular as médias, são 

indicados nas Tabelas 2 e 3, onde T é o número total de dias de tempo bom, Prop. indica a 

proporção de dias de tempo bom e as letras J, F, M ... indicam os meses do ano (Janeiro, 

Fevereiro, Março e assim sucessivamente)5. 

 

As figuras 17e 18 mostram as médias mensais e sazonais da variação diária do campo elétrico 

atmosférico de tempo bom para a estação CAS1 para os anos 2008 – 2013. É particularmente 

notável que a forma das curvas mensais e sazonais repete-se quase de forma idêntica para os 

diferentes anos. Estruturas específicas de algumas horas de duração de tempo são claramente 

identificadas com forma semelhante de ano para ano. Porém, a figura 17 mostra para alguns 

meses de 2008 e o mês de Janeiro de 2009, um aumento da amplitude do campo elétrico para o 

período 12-24 UT. O aumento afeta similarmente os cálculos das médias sazonais e anuais 

(figuras 18 e 25, respectivamente). 

 

Características similares são encontradas para as médias obtidas com os dados do sensor CAS2, 

para os anos 2010, 2011 e 2012 (figura 19: médias mensais, figura 20: médias sazonais e figura 

25: médias anuais). 

 

As figuras 21 e 22 mostram as médias mensais e sazonais da variação diária para o sensor de 

ICA. Similarmente as figuras 23 e 24 mostram as médias mensais e sazonais da variação diária 

para o sensor PLO. Infelizmente, para ambos os sensores, e para maioria dos meses de 

observação, não há suficiente dados de tempo bom para comparar variações de um ano para 

outro. Isso é confirmado pela Tabela 2 onde vemos que para alguns meses, o número de dias 

de tempo bom é pequeno o que resulta em médias mensais pouco representativas. No entanto, 

                                                           
5 As estações do ano foram definidas como: Verão – Dezembro, Janeiro e Fevereiro, Outono – Março, Abril e 

Maio, Inverno – Junho, Julho e Agosto, Primavera – Setembro, Outubro e Novembro. 
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a média sazonal tem maiores dias de tempo bom e, portanto, são mais representativas. 

 

A figura 25 mostra a média anual da variação diária entre 00 UT e 24 UT do campo elétrico 

atmosférico para todas as estações. Como mencionado anteriormente para as médias mensais e 

sazonais, notamos para as estações CAS1 e CAS2 estruturas idênticas que se repetem de um 

ano para outro. Além disso, é notável a semelhança das curvas obtidas com dados de todos os 

sensores, com a curva de Carnegie. Uma comparação mais detalhada com a curva de Carnegie 

é o objetivo da próxima seção. 

 

Tabela 2 - Número total (T) e Proporção (Prop.) de dias de tempo bom, selecionados por mês, 

para todas as estações. 

 

Ano/Mês J F M A M J J A S O N D T 

CAS1 

2008 - 4 10 11 23 21 24 17 17 11 5 7 150 

Prop. (%) - 3 7 7 15 14 16 11 11 7 4 5 100 

2009 11 11 21 30 22 24 28 19 15 19 21 5 226 

Prop. (%) 5 5 9 14 10 11 12 8 7 8 9 2 100 

2010 13 20 25 24 22 16 13 15 23 14 19 12 216 

Prop. (%) 6 9 12 11 10 7 6 7 11 6 9 6 100 

2011 10 11 17 20 28 20 12 7 19 18 16 9 187 

Prop. (%) 5 6 9 11 15 11 6 3 10 10 9 5 100 

2012 9 9 18 21 23 20 22 17 16 17 14 9 195 

Prop. (%) 5 5 9 11 12 10 11 9 8 9 6 5 100 

2013 3 15 21 26 18 23 22 21 16 17 - - 182 

Prop. (%) 1 8 12 14 10 13 12 12 9 9 - - 100 

CAS2 

2010 3 17 19 20 13 15 18 10 13 10 18 10 166 

Prop. (%) 2  10  11  12  8  9  11  6  8  6  11  6  100 

2011 9 8 14 16 21 10 4 5 18 12 16 8 141 

Prop. (%) 6  6  10  11  15  7  3  4  13 8  11 6 100 

2012 8 6 21 18 21 8 15 12 20 17 15 - 161 

Prop. (%) 5  4  13  11  13 5 9  8  12  11  9  - 100 

ICA 

2011 - - - - - - - - - - - 2 2 

Prop. (%) - - - - - - - - - - - 100 100 

2012 4 4 8 8 18 12 12 6 2 11 4 10 99 

Prop. (%) 4 4 8 8 19 12 12 6 2 11 4 10 100 

2013 4 3 2 13 3 - - - - - - - 25 

Prop. (%) 16 12 8 52 12 - - - - - - - 100 

PLO 

2011 - - - - - - - - - - 5 3 8 

Prop. (%) - - - - - - - - - - 62 38 100 

2012 3 5 7 2 5 6 4 0 3 10 5 2 52 

Prop. (%) 6 10 13 4 10 11 7 0 6 19 10 4 100 

2013 7 - - - - - - - - - - - 7 

Prop. (%) 100 - - - - - - - - - - - 100 
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Tabela 3 - Número total (T) e Proporção (Prop.) de dias de tempo bom, selecionados por 

estação, para todas as estações. 

 

Ano/Sazão Verão 

DJF 

Outono 

MAM 

Inverno 

JJA 

Primavera 

SON 

T 

CAS1 

2008 4 44 62 33 143 

Prop. (%) 3  31  43  23  100  

2009 29 73 71 55 228 

Prop. (%) 13  32  31  24  100  

2010 38 71 44 56 209 

Prop. (%) 18  34  21  27  100  

2011 33 65 39 53 190 

Prop. (%) 17  34  21  28  100  

2012 27 62 59 47 195 

Prop. (%) 14  32  30  24  100  

2013 27 65 66 33 191 

Prop. (%) 14  34  35  17  100  

CAS2 

2010 20 52 43 41 156 

Prop. (%) 13  33  28  26  100  

2011 27 51 19 46 143 

Prop. (%) 19  36  13  32  100  

2012 22 60 35 52 169 

Prop. (%) 13  35  21  31  100  

ICA 

2012 10 34 30 17 91 

Prop. (%) 11  37  33  19  100  

2013 17 18 - - 35 

Prop. (%) 49  51  - - 100  

PLO 

2012 11 14 10 18 53 

Prop. (%) 21  26  19  34  100  
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Figura 17: Variação diária média mensal do campo elétrico atmosférico na estação CAS1 durante seis anos 

(2008: verde, 2009: magenta, 2010: preto, 2011: vermelho, 2012: azul, 2013: celeste). As barras de erro 

representam valores médios 1σ para os seis anos, no tempo do dia (à direita) e à noite (à esquerda). 
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Figura 18: Como na figura 17 apenas para médias sazonais. 
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Figura 19: Variação diária média mensal do campo elétrico atmosférico na estação CAS2 durante três anos 

(2010: preto, 2011: vermelho, 2012: azul). As barras de erro representam valores médios 1σ para os três anos, no 

tempo do dia (à direita) e à noite (à esquerda). 
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Figura 20: Como na figura 19 apenas para médias sazonais. 
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Figura 21: Variação diária média mensal do campo elétrico atmosférico na estação ICA durante o ano 2012 

(azul) e alguns meses dos anos 2011 (vermelho) e 2013 (celeste). As barras de erro representam valores médios 

1σ segundo a quantidade do anos, no tempo do dia (à direita) e à noite (à esquerda). 
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Figura 22: Como na figura 21 apenas para médias sazonais para os anos 2012 (azul) e 2013 (celeste). 
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Figura 23: Variação diária média mensal do campo elétrico atmosférico na estação PLO durante o ano 2012 

(azul) e alguns meses dos anos 2011 (vermelho) e 2013 (celeste). As barras de erro representam valores médios 

1σ segundo a quantidade do anos, no tempo do dia (à direita) e à noite (à esquerda). 
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Figura 24: Como na figura 23 apenas para médias sazonais e para ano 2012 (azul). 
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Figura 25: Variação diária média anual do campo elétrico atmosférico para as estações de CAS1 (2008 - 2013), 

CAS2 (2010 - 2012), ICA (2012) e PLO (2012). 

 

A figura 26 mostra a serie temporal inteira da variação diária do campo elétrico atmosférico de 

tempo bom para a estação CAS1 entre 01 de Janeiro de 2008 até 29 de Outubro de 2013. Na 

parte superior apresenta-se a média calculada diariamente entre as 00-24 UT, no painel do meio 

a média diária calculada entre as 00-12 UT e na parte inferior à média diária calculada entre as 

12-24 UT. As linhas verticais de cor vermelha indicam o início de cada ano 2009, 2010, 2011, 

2012 e 2013. Observa-se uma periocidade anual para os três períodos (00-24, 00-12 e 12-24 

UT). De forma mais específica, a figura 27 mostra os resultados do painel superior da figura 

26, porém separados por ano de observação. As linhas de cor vermelha indicam o início das 

estações do ano: Outono (MAM), Inverno (JJA), Primavera (SON) e Verão (DJF). Pode-se 

observar para todos os anos uma diminuição do valor médio diário do campo elétrico no início 

do Janeiro atingindo seu valor mínimo no final de Outono e início do Inverno. Logo o valor da 

amplitude do campo elétrico volta a aumentar. Tais resultados podem estar relacionados com a 

atividade convectiva na região a qual é menor no Inverno é maior em Verão. 
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Figura 26: Variação diária do campo elétrico atmosférico para dias de tempo bom (na parte superior: média para 

00-24 UT, no meio: média para 00-12 UT e na parte inferior: média para 12-24 UT), para estação CAS1 para o 

período entre 01 de Janeiro de 2008 até 29 de Outubro de 2013. As linhas verticais de cor vermelha indicam o 

início do ano para 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 

2009 2010 2011 2012 2013 2008 
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Figura 27: Variação diária do campo elétrico atmosférico para dias de tempo bom para a estação CAS1 (para 

cada ano). As linhas de cor vermelha indicam o início das estações do ano: Outono (MAM), Inverno (JJA), 

Primavera (SON) e Verão (DEF). 

O I P V O I P V 
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A figura 28 mostra a variação diária do campo elétrico atmosférico, como na figura 27, apenas 

para as estações PLO e ICA. No entanto, mostra-se as médias para todos os dias devido à pouca 

quantidade de dias de tempo bom para ambas as estações. Para PLO observa-se uma diminuição 

dos valores do campo elétrico no início do Inverno. Depois do final do Inverno os valores do 

campo voltam a aumentar. Novamente, isso pode estar relacionado com a variação da atividade 

convectiva na América do Sul (valores baixos em Inverno e valores altos em Verão). No entanto 

para ICA se observa uma aparente dupla oscilação, apresentando valores mínimos no início do 

outono e no final do inverno. 

 

Comparando a sazonalidade para o ano 2012 para as estações CAS1, PLO e ICA a diferença 

entre elas é evidente o qual pode indicar que possíveis variações locais obscurecem o 

comportamento da sazonalidade global do CEAG. Uma análise mais detalhado sobre a forma 

da sazonalidade para cada estação escapa do objetivo principal desta dissertação. 

 

 
Figura 28: Variação diária do campo elétrico atmosférico para todos os dias para as PLO e ICA para o ano 2012. 

As linhas de cor vermelha indicam o início das estações do ano: Outono (MAM), Inverno (JJA), Primavera 

(SON) e Verão (DEF). 

 

Como foi mencionado na seção 2.3, o campo elétrico atmosférico de tempo bom está 

relacionado com os geradores do CEAG, o qual inclui as tempestades e raios. Nas próximas 

figuras se mostra a variação diária do número de raios (NR) registrada pela rede STARNET 

com a finalidade de comparar com as medidas do campo elétrico atmosférico de tempo bom. 

Para isso foi feita a ocorrência do NR em função da distância. Foram escolhidas quatro áreas 

de estudo: 0-100 km, 100-1000 km, 1000-3000 km e 3000 até 18000 km. As figuras 29, 30 e 

31 mostram a ocorrência do NR para 1000-3000 km. As figuras restantes para as outras áreas 

se mostram no Apêndice A. 

 

O I P V O I P V 
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Na figura 29 mostra-se a variação diária do NR, para o período entre 01 de Janeiro de 2008 até 

29 de Outubro de 2013 (em preto). A curva de cor vermelha representa a média corrida de 30 

dias da contagem do NR. As linhas verticais de cor azul indicam o início do ano para 2009, 

2010, 2011, 2012 e 2013.  Para todos os anos é observado uma sazonalidade com valores baixos 

no Inverno e valores altos em Verão, tal como mostrada na figura 27. Isso também é 

evidenciado na figura 30. 

  

A figura 31 mostra a variação diária média mensal do NR, durante os meses desde Janeiro de 

2008 até Dezembro de 2013. Comparando com a figura 17, é observada uma semelhança nos 

tempos do máximo (19-20 UT). No entanto, em termos de variação de amplitude não existe 

uma similaridade. Além disso, a variação diária mensal para o número de raios mostra outro 

pico de menor amplitude em torno das 10-11 UT não evidenciado nas variações do campo 

elétrico atmosférico.  Um maior estudo precisa ser feito para determinar o origem deste pico. 

 

 
Figura 29: Variação diária do número de raios (NR), para a área de 1000 até 3000 km (período entre 01 de 

Janeiro de 2008 até 29 de Outubro de 2013, em preto). A curva de cor vermelha representa a média corrida de 30 

dias da contagem de NR. As linhas verticais de cor azul indicam o início do ano para 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2013. 

2009 2010 2011 2012 2013 2008 
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Figura 30: Variação diária do número de raios (NR), separada por ano, para a área de 1000 até 3000 km. As 

linhas de cor vermelha indicam o início das estações do ano: O (Outono), I (Inverno), P (Primavera) e V (Verão). 

O I

  
O 

P V O I P V 
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Figura 31: Variação diária média mensal do número de raios (NR), para a área de 1000 até 3000 km, durante seis 

anos (2008: verde, 2009: magenta, 2010: preto, 2011: vermelho, 2012: azul, 2013: celeste). 
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5.2 COMPARAÇÃO COM A CURVA DE CARNEGIE 

 

 

Existe uma semelhança entre as médias anuais do campo elétrico atmosférico (figura 25) e a 

curva de Carnegie (figura 5). Esta comparação é mostrada nas figuras 32, 33 e 34 para CAS1, 

CAS2, ICA e PLO, respectivamente. As barras de erro representam o valor de 
1.96∗𝜎

√𝑁
, onde 𝜎 é 

o desvio padrão e N é o número total de dias de tempo bom. Os coeficientes de regressão linear 

R calculados para cada ano são indicados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Coeficiente de regressão linear, R, entre as curvas anuais para cada estação e a curva 

de Carnegie. 

 

Estação R 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CAS1 0,96 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 

CAS2 - - 0,91 0,95 0,94 - 

ICA - - - - 0,96 - 

PLO - - - - 0,96 - 

 

As figuras 32 e 33 comparam a curva de Carnegie com a média anual da variação diária do 

campo elétrico atmosférico para os sensores CAS1 e CAS2 utilizando uma constante de tempo 

de uma hora. Lembramos que as estações CAS1 e CAS2 estão localizadas a 2480 metros acima 

do nível do mar e separadas por 400 metros (ver Quadro 2). Os valores de amplitude do campo 

elétrico foram multiplicados por 1,3 para coincidir com a curva de Carnegie, e, ao mesmo tempo 

para ter em conta a queda exponencial do campo eléctrico atmosférico com altura (Rycroft et 

al., 2000). No entanto, de acordo com modelos teóricos, a razão entre valores de campo medidos 

no solo e em 2550 metros, deveria ser de 2 – 2,5 e não 1,3 (Rycroft et al., 2007). Uma possível 

explicação para esta diferença pode ser o relevo local. Os sensores CAS1 e CAS2 estão 

localizados em cima de uma pequena colina em uma região montanhosa, de forma que a 

densidade (por unidade de volume) das linhas de força do campo elétrico perto do local é maior 

do que se o térreo fosse plano, causando assim medidas superestimadas do campo elétrico. Isto 

foi confirmado através de medidas recentes onde o sensor de referência 𝐸𝑅𝐸𝐹 foi instalado numa 

planície no CASLEO. Nesse caso encontramos valores de campo elétrico duas vezes menores 

que os valores reportados na curva de Carnegie, portanto, próximos ao esperado. No entanto, 

medidas do campo elétrico realizadas a 3400 (Cobb, 1986) e 4300 (Xu et al., 2013) metros 
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acima do nível do mar também mostram valores médios de 120 V/m e 163 V/m, 

respectivamente, portanto, mais alto do que o previsto pelos modelos nessas altitudes. Outra 

diferença quando se compara as medições de CAS1 e CAS2 com a curva de Carnegie diz 

respeito à forma da variação com o tempo universal. Uma grande semelhança é observada após 

14 UT com amplitude máxima comum em torno de 19-20 UT. No entanto, entre 02 e 14 UT as 

curvas mostram uma clara diferença. 

 
Figura 32: Variações anuais do campo elétrico atmosférico na estação CAS1 durante seis anos (2008: verde, 

2009: magenta, 2010: amarelo, 2011: vermelho, 2012: azul e 2013: celeste), em comparação com a curva de 

Carnegie (preto). Os valores de amplitude para CAS1 foram multiplicados por 1,3. As barras de erro representam 

o intervalo de 1,96 do desvio padrão sobre a média, o que corresponde a um intervalo de confiança de 95% sobre 

a média. 
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Figura 33: Como na figura 32 para a estação CAS2 apenas para os anos 2010 (vermelho), 2011 (verde) e 2012 

(azul). 

 

Medições diárias do campo elétrico utilizando sensores em terra são geralmente diferentes 

quando comparadas com a curva de Carnegie devido a fenômenos locais, tais como poluição e 

aerossóis. Similarmente, medidas realizadas em diferentes locais não mostram os mesmos 

tempos de mínimo e máximo que na curva de Carnegie (Yeboah-Amankwah, 1989; Kamra et 

al., 1994, Harrison, 2003; Kumar et al., 2009; Guha et al., 2010; De et al., 2013). No entanto, 

em alguns poucos casos uma boa correlação é encontrada (Israelsson e Tammet, 2001; Harrison, 
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2003; Marcz e Harrison, 2003). No que se refere ao trabalho presente, uma possível explicação 

para discrepância com a curva de Carnegie, é que as medidas são influenciadas por efeitos 

locais, como nuvens convectivas tropicais (Hendon et al., 1993) e a alta taxa de raios ocorrendo 

na América do Sul (Blakeslee et al., 2014). 

 

Fora efeitos locais, outra possibilidade seria que o pico de ocorrência de raios no sistema 

asiático, parte do sistema gerador do CEAG (ver figura 5) geralmente observado na curva de 

Carnegie às 08-10 UT, não contribui de forma significativa em nossas medidas de campo 

elétrico. De fato, medições de campo elétrico realizadas sobre o Oceano Índico mostram uma 

tendência para efeitos maiores da atividade de tempestades sobre Ásia-Austrália e África-

Europa e efeitos fracos para tempestades distantes ocorrendo em América (Kamra et al., 1994). 

 

A figura 34 mostra a variação horária diária anual do campo elétrico atmosférico para as 

estações de ICA e PLO. Os valores de amplitude foram multiplicados por 3 e 1,7, 

respectivamente.  Como indicado no Quadro 2, estas estações estão localizadas a alguns metros 

acima do nível do mar. O tempo do valor máximo do campo elétrico para ICA e PLO é 20 e 18 

UT, respectivamente, e o tempo do valor mínimo é as 03 e 05 UT, respectivamente. Uma 

possível explicação para as diferenças nos valores de amplitude, com respeito à curva de 

Carnegie, pode ser os efeitos locais acontecendo nos lugares onde elas estão instaladas (por 

exemplo, poluição). 

 
Figura 34: Variações anuais do campo elétrico atmosférico nas estações ICA e PLO, para o ano 2012 (azul), em 

comparação com a curva de Carnegie (preto). Os valores de amplitude para ICA e PLO foram multiplicados por 

3 e 1,7, respectivamente. As barras de erro representam o intervalo de 1,96 do desvio padrão sobre a média, o 

que corresponde a um intervalo de confiança de 95% sobre a média. 
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5.3 EFEITOS SOLARES TERRESTRES 

 

 

Uma vez obtida à curva de variação diária do campo elétrico atmosférico de tempo bom, pode 

ser analisado seus desvios durante diversos fenômenos, por exemplo, fenômenos solares. 

 

Durante explosões o Sol emite radiação eletromagnética em todo o espectro, expulsa fluxos 

contínuo de plasma magnetizado e acelera partículas até altas energias (Hargreaves, 1992). 

Esses fenômenos, quando são direcionados para o planeta Terra, podem afetar sua atmosfera 

produzindo em alguns casos tempestades geomagnéticas. Nesta seção será analisada a variação 

do campo elétrico atmosférico durante explosões solares, eventos de prótons solares, 

tempestades geomagnéticas e um eclipse solar. 

 

Cole e Pierce (1965) reportaram que mudanças estratosféricas na condutividade deveriam ter 

um efeito insignificante na resposta de parâmetros elétricos registrados na superfície terrestre. 

Eles calcularam que o 90 % da resistência colunar terra-ionosfera se encontra abaixo de 2,4 km 

e, assim, variações na parte superior dessa coluna não deveriam alterar a resistência total da 

corrente de condução vertical. No caso de estações no topo de montanhas, tal como CAS1 (2480 

m), no entanto, a resistência colunar para a ionosfera é menos que um décimo da resistência da 

coluna total para o nível do mar. Nesta estação, pelo menos, o campo elétrico aparentemente é 

sensível a variações na coluna atmosférica acima de topos de montanhas. 

 

Pelo mencionado acima, para analisar possíveis efeitos solares - terrestres serão utilizados 

dados do campo elétrico atmosférico dos sensores CAS1 e CAS2. 

 

 

5.3.1 EXPLOSÕES SOLARES 

 

 

Uma explosão solar é uma liberação súbita de grande quantidade de energia que ocorre 

geralmente dentro de uma região ativa. A energia liberada por uma explosão solar pode ser de 

até 1032ergs e pode durar entre 1 até 100 minutos (Altrock et al., 1985). Explosões solares são 

importantes para as relações Sol - Terra devido a que são fontes de partículas esporádicas e 

emissões eletromagnéticas que afetam a parte superior da atmosfera da Terra (Hargreaves, 
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1992). 

 

Como explicado na seção 2.4 alguns autores encontraram evidência de um aumento 

significativo no campo elétrico atmosférico depois de explosões solares (Cobb, 1967; Reiter 

1971, 1969). Para efeito comparativo foi realizada uma lista com as explosões solares mais 

intensas do ciclo solar 24. Além disso, para isolar somente os efeitos da radiação foram 

escolhidas explosões que não foram associadas à presença de prótons energéticos. Tabela 5 

descreve a data da explosão solar, tempo de início, máximo e final, a classe (segundo a 

classificação de GOES), a localização e a região ativa. 

 

Tabela 5 - Lista de Explosões solares. 

 

Data Tempo (UT) Classe Localização Região 

Início Máximo Final 

16-10-2010 19:10 19:13 19:30  M 2,9 S20W26 1112 

22-09-2011 10:29 11:01 11:44 X 1,4  1302 

03-11-2011 20:16 20:27 20:32 X 1,9 N22E63 1339 

15-03-2012 07:23 07:52 08:08 M 1,8 N14W03 1432 

28-07-2012 20:44 20:56 21:04 M 6,1 S25E54 1532 

20-10-2012 18:05 18:14 18:19 M 9,0  1598 

23-10-2012 03:13 03:17 03:21 X 1,8  1598 

25-10-2013 14:51 15:03 15:12 X 2,1  1882 

29-10-2013 21:42 21:54 22:01 X 2,3  1875 

05-11-2013 22:07 22:12 22:15 X 3,3 S12E46 1890 

08-11-2013 04:20 04:26 04:29 X 1,1  S14E15 1890 

 

A figura 35 mostra a comparação entre o fluxo de raios X6 e as variações do campo elétrico 

                                                           

6 As explosões solares são monitoradas pelos sensores de raios-X instalados no sistema de satélites GOES (Geos-

tationary Operational Environmental Satellite), que orbitam a 35.000 km de altitude. Os sensores de raios-X me-

dem desde 1974 o fluxo emitido pelo disco solar completo em duas faixas de energia: 0,5-4 Å e 1–8 Å, e com uma 

resolução temporal de 3 segundos (Garcia, 1994).  
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atmosférico durante o dia da explosão solar de 29 de Outubro de 2013. Na parte superior se 

mostra o fluxo de raios X nas faixas de 0,5- 4 Å (linha pontilhada de cor vermelha) e 1-8 Å 

(linha sólida de cor preta). No gráfico do meio se mostra a variação diária do campo elétrico 

atmosférico para a estação CAS1 utilizando uma constante de tempo de 10 minutos. A curva 

preta representa a variação para o dia do evento e a curva vermelha é a variação média mensal 

para dias de tempo bom.  Na parte inferior se mostra o mesmo para a estação CAS2. 

 

A explosão solar do dia 29 de Outubro de 2013 ocorreu na região ativa 1875. Foi um evento X 

2,3 (segundo a classificação GOES). Iniciou às 21:42 UT, com o pico máximo em torno das 

21:54 UT e durou até 22:01 UT (ver Tabela 5). Nesses tempos não é observada uma variação 

significativa dos valores medidos do campo elétrico atmosférico. 

 

Além disso, no Apêndice B se mostra três explosões solares para as quais também não foram 

observadas variações significativas das medidas do campo elétrico (correspondente aos dias 03 

de Novembro de 2011, 15 de Março e 23 de Outubro de 2012).  Outras explosões de menor 

intensidade (ver Tabela 5), não mostradas neste trabalho, também não registraram variações 

significativas. 

 

Para as explosões analisadas não foram encontradas evidências de um aumento no campo 

elétrico para apoiar os reportes de Cobb (1967) e Reiter (1971, 1969). Aparentemente, um efeito 

direto dos fótons produzidos pelas explosões solares sobre o CEAG parece improvável para 

realizar mudanças medidas na superfície terrestre, devido a que os raios X e radiação 

ultravioleta são absorvidos bem acima da troposfera. Ou seja, acima das regiões onde o 

incremento na condutividade ionosférica afeta o fluxo de corrente entre a ionosfera e a 

superfície terrestre (Engfer e Tinsley, 1999). Tal como foi referido por Harrison et al. (2013) o 

campo elétrico atmosférico, aparentemente, é melhor associado com a modulação de partículas 

carregadas que com as variações da radiação solar. 
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Figura 35: Parte Superior: Fluxo de raios X nas faixas de 0,5- 4 Å (linha pontilhada de cor vermelha) e 1-8 Å 

(linha sólida de cor preta), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia da explosão solar. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal 

de dias de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 

10 minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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5.3.2 PARTÍCULAS ENERGÉTICAS (EVENTOS DE PRÓTONS SOLARES) 

 

 

Algumas explosões solares produzem um fluxo de prótons com a suficiente energia (1-1000 

MeV) para causar um evento de prótons solares (SPE - do inglês, Solar Proton Event) na Terra. 

A associação entre grandes explosões solares e eventos de prótons não é completa, desde que 

algumas grandes explosões não são seguidas por eventos de prótons e alguns dos últimos não 

estão ligados com alguma explosão conhecida (Hargreaves, 1992). 

 

Penetração de prótons energéticos na baixa atmosfera é primariamente um fenômeno de alta 

latitude. No entanto, se a energia dos prótons é suficientemente alta, a região de penetração 

pode chegar até latitudes mais baixas. Por exemplo, energias perto dos 300 MeV (3 GeV) pode 

chegar até ± 55° (± 35°) de latitude (Smart e Shea, 1985). Assim, o número de tempestades 

afetadas varia com a energia do SPE, com os eventos mais energéticos abarcando até mais 

baixas latitudes e afetando a maioria de tempestades (Farrell e Desch, 2002). 

 

Variações do campo elétrico atmosférico durante eventos de prótons solares já foram 

comparadas por alguns autores (Nicoll e Harrison, 2014; Farrell e Desch, 2002). Para comparar 

esses fenômenos foi realizada uma lista de eventos de prótons com fluxo elevado no canal >100 

MeV. Tabela 6 descreve as explosões solares associadas aos eventos de prótons escolhidos. 

 

Tabela 6 - Lista das explosões solares associadas aos eventos de prótons estudados. 

 

Data Tempo (UT) Classe Localização Região 

Início Máximo Final 

07-06-2011 06:16 06:41 06:59 M 2,5 S21W54 1226 

23-01-2012 03:38 03:59 04:34 M 8,7 N28W21 1402 

07-03-2012 00:02 00:24 00:40 X 5,4 N17E27 1429 

17-05-2012 01:25 01:47 02:14 M 5,1 N11W76 1476 

 

A figura 36 mostra a comparação entre o fluxo de prótons e as variações do campo elétrico 

atmosférico para o dia 23 de Janeiro de 2012. Os prótons energéticos estiveram associados à 

explosão solar M 8,7 (ver Tabela 6). Na parte superior se mostra o Fluxo de prótons nos 

canais >10 MeV (linha de cor vermelha), >50 MeV (linha de cor azul) e >100 MeV (linha de 
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cor verde). No gráfico do meio se mostra a variação diária do campo elétrico atmosférico para 

a estação CAS1 utilizando uma constante de tempo de 10 minutos. A curva preta representa a 

variação para o dia do evento e a curva vermelha é a variação média mensal para dias de tempo 

bom.  Na parte inferior se mostra o mesmo para a estação CAS2.  

 

O início do aumento do fluxo de prótons para o canal de >100 MeV começa às 04 UT e para o 

canal >10 MeV às 04:30 UT, os níveis de fluxo se mantiveram altos durante todo o dia para os 

três canais. Observa-se um aumento do valor do campo elétrico nas duas estações em torno das 

05:30 UT com uma duração aproximada de 2 horas e 30 minutos. Na figura C2 (Apêndice C) 

também se observa um aumento nos valores do campo logo do início do aumento do fluxo de 

prótons. Esses resultados são consistes com o modelo de Farrell e Desch (2002), o qual sugere 

que os eventos de prótons solares podem incrementar a condutividade atmosférica acima de 

tempestades. Isso permite que mais corrente flua ascendentemente para o CEAG e, por 

conseguinte, aumentando o campo elétrico atmosférico.  

 

No entanto, para os outros eventos de prótons analisados (figuras C1 e C3) os valores do campo 

elétrico diminuem no início do aumento do fluxo de prótons. Isso já foi evidenciado por outros 

autores (Nicoll e Harrison, 2014), embora o mecanismo para produzir aquele efeito não é muito 

claro. 

 

Além disso, é observada nos quatro eventos uma redução dos valores do campo elétrico 

aproximadamente 12 horas depois do início do aumento do fluxo de prótons. Uma possível 

explicação pode ser que a ionosfera (ou até mesmo a troposfera) fica carregada provocando um 

aumento na condutividade (em regiões de tempo bom) e, por conseguinte, uma redução no 

campo elétrico atmosférico. 
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Figura 36: Parte Superior: Fluxo de prótons energéticos nos canais >10 MeV (cor vermelha), >50 MeV (cor 

azul) e >100 MeV (cor vede), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia do evento. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal de dias 

de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 10 

minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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5.3.3 TEMPESTADES GEOMAGNÉTICAS 

 

 

O termo de tempestade geomagnética se refere aos efeitos geomagnéticos de uma tempestade 

na magnetosfera, que é gerada por perturbações prolongadas na magnetosfera devido ao vento 

solar (Knecht e Shuman, 1985). Uma tempestade clássica pode ser descrita em três fases: inicial, 

principal e de recuperação. A fase inicial é causada pela compressão da magnetosfera na 

chegada de uma explosão de plasma solar, o qual produz um incremento do campo magnético 

da Terra durante só algumas horas. A fase principal está relacionada com a corrente de anel e 

produz uma grande diminuição na componente horizontal magnética (H) até alcançar um 

mínimo em aproximadamente um dia. A fase de recuperação, como seu nome o indica, é a 

recuperação lenta do campo magnético para o nível normal ao longo de alguns dias (Hargreaves, 

1992). Um indicador da intensidade e duração das tempestades geomagnéticas é o índice DST 

(Disturbance Storm Time). Esse índice é derivado de magnetogramas7 em baixas latitudes e 

expressa a redução da componente H no equador devido a corrente de anel (Hargreaves, 1992). 

 

Pesquisa por perturbações no campo elétrico atmosférico devido a tempestades geomagnéticas 

em latitudes médias já foram reportadas por alguns autores, alguns deles encontrando alguma 

variação (Elhalel et al., 2014; Kasatkina et al., 2009; Kleimenova et al, 2013) e outros não 

(Engfer e Tinsley, 1999). Para comparar as tempestades com os dados do campo elétrico foi 

realizada uma lista com os eventos de tempestades mais intensas, tendo como referência as 

medidas do índice DST (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Lista das Tempestades Geomagnéticas, tendo como referência o índice DST. 

 

Período do estudo Dia do valor mínimo do DST DST (nT) 

20-30/10/2011 25/10/2011 -132 

03-13/03/2012 09/03/2012 -143 

10-20/07/2012 15/07/2012 -133 

29/08-08/09/2012 03/09/2012 -78 

26/09-06/10/2012 01/09/2012  -133 

09-19/11/2012 14/09/2012 -109 

12-22/03/2013 17/03/2013 -132 

                                                           
7 Magnetograma: representação gráfica da variação temporal da força e direção do campo geomagnético local. 
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A figura 37 mostra a comparação entre a variação do DST e as variações do campo elétrico 

atmosférico para o período entre 10 até 20 de Julho de 2012. Na parte superior se mostra a 

variação horária do índice DST. No gráfico do meio se mostra a variação diária do campo 

elétrico atmosférico para a estação CAS1 utilizando uma constante de tempo de 1 hora. A curva 

preta representa a variação do campo para o período de estudo e a curva vermelha é a variação 

média mensal para dias de tempo bom. Na parte inferior se mostra o mesmo para a estação 

CAS2. É importante referir que nenhuma das curvas do campo para os dias de estudo foram 

utilizadas para o cálculo da média de dias de tempo bom. 

 

O início da tempestade geomagnética começa a partir do dia 14 de Julho a partir das 20 UT 

com um leve aumento no índice DST (fase inicial). Depois, o índice DST começa a descer 

atingindo seu valor mínimo entre as 17-18 UT do dia 15 de Julho (fase principal). A fase de 

recuperação da tempestade dura aproximadamente até o dia 20 de Julho. Percebe-se que para o 

tempo do valor mínimo do índice DST, também se observa um aumento nos valores do campo 

elétrico. Além disso, durante a fase de recuperação observa-se uma diminuição dos valores do 

campo. No entanto, também se observa um valor máximo do campo no dia 11 de Julho e valores 

baixos para o dia 13 de Julho. Isto revela outros fatores (possivelmente devido à meteorologia 

local) acontecendo além da tempestade geomagnética. 

 

No Apêndice D, se mostra outras tempestades geomagnéticas descritas na Tabela 7. Na figura 

D1 mostra-se que os valores do campo elétrico estiveram afetados, aparentemente, por raios 

ocorrendo perto do lugar de medição. Nas figuras D2, D3 e D4 observa-se que os valores do 

campo mostram uma leve redução durante a fase principal da tempestade. No entanto, em outros 

dias também é observada uma diminuição nos valores do campo. 

 

Das figuras analisadas pode se observar que não existe uma evidência significativa dos efeitos 

das tempestades geomagnéticas nos valores do campo elétrico. Um estudo mais aprofundado 

precisa ser feito. 
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Figura 37: Parte Superior: Variação horária do índice DST para o período entre 10 até 20 de Julho de 2012. No 

meio: A curva de cor preta representa a variação horária diária do campo elétrico para o período do estudo. A 

curva de cor vermelha representa a curva horária média mensal de dias de tempo bom com suas respectivas 

barras de erro de 1σ. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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5.3.4 ECLIPSE SOLAR 

 

 

Nesta subseção será mostrada a variabilidade do campo elétrico atmosférico de tempo bom 

durante um evento único, que foi o eclipse total de 11 de Julho de 2010. A figura 38 mostra o 

trajeto do eclipse. A duração do efeito do eclipse nas estações CAS1 e CAS2 foi de 

aproximadamente 3h10min começando em torno das 18:20 UT e terminando pelas 21:30 UT. 

Tais efeitos são mostrados para as duas estações na figura 39. 

 

 

Figura 38: Trajeto do eclipse de 11 de Julho de 2010, sobre a superfície terrestre, mostrando o caminho seguido 

pela umbra (seqüência de círculos preenchidos) e penumbra (linhas contínuas).  

 

A figura 39 mostra as variações diárias do campo elétrico atmosférico para as estações CAS1 e 

CAS2, para o dia do eclipse (11 de Julho), um dia anterior (10 de Julho), um dia posterior (13 

de Julho) e a variação média mensal de dias de tempo bom (um total de nove dias para as duas 

estações). O dia 12 de Julho não foi selecionado porque apresentava perturbações locais. 

Médias cada 30 minutos foram calculadas para todas as curvas. O efeito do eclipse sobre os 

valores de campo é de aproximadamente 60 V/m para CAS1 e CAS2, o qual é mostrado na 

figura 40. As barras de erro representam duas vezes o desvio padrão (2σ) para ambas as figuras. 
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Figura 39: Efeito do eclipse de 11 de Julho de 2010 sobre o campo elétrico atmosférico nas estações CAS1 e 

CAS2 (linha tracejada). Além disso, mostra-se a variação do campo elétrico atmosférico para um dia anterior (10 

de Julho), um dia posterior (13 de Julho) é a curva média mensal. As barras de erro representam o desvio padrão 

de 2σ para a curva média.  

 

 
Figura 40: Efeito do eclipse sobre os valores do campo elétrico atmosférico, para CAS1 (linha preta) e CAS2 

(linha vermelha). As barras de erro representam o desvio padrão de 1σ. 

 

Por outro lado, a figura 41 mostra a Frequência Absoluta (figura 41a) e a Frequência 

Cumulativa (figura 41b) para os valores do campo elétrico atmosférico para a estação CAS2, 

durante o período das 10-24 UT, para o dia do eclipse (cor vermelha), a variação média mensal 

(cor preta) e a variação média sazonal (cor azul). É observado dos gráficos que o 100 % dos 

valores do campo se encontram entre 75 – 125 V/m, para a variação média mensal e sazonal. 

No entanto, para o dia do eclipse se encontra um 25 % dos dados em torno de 125 – 185 V/m.  
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Figura 41: Frequência Absoluta (a) e Frequência Cumulativa (b) para os valores do campo elétrico atmosférico 

(estação CAS2) para o dia do eclipse (cor vermelha), variação média mensal (cor preta) e variação média sazonal 

(cor azul), durante o período das 10 – 24 UT. 

 

Uma possível explicação para caracterizar o efeito do eclipse sobre o campo elétrico 

atmosférico é como segue: a atenuação da radiação solar devido ao eclipse provoca uma 

redução na atividade turbulenta (eddies) começando nos níveis mais baixos e propagando para 

cima. Depois de uma série de processos é originado uma corrente de convecção para baixo de 

cargas positivas em íons grandes o que produz o aumento do campo elétrico atmosférico 

(Anderson e Dolezalek, 1972). 

 

 

5.4 ATIVIDADE SÍSMICA 

 

 

Um sismo é um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, resultante de 

movimentos subterrâneos de placas rochosas, de atividade vulcânica, ou por deslocamentos de 

gases no interior da Terra. O movimento é causado pela libertação rápida de grandes quantida-

des de energia sob a forma de ondas sísmicas. 

 

Para determinar a zona de manifestação das deformações precursoras antes de um sismo utili-

zou-se: 𝑟 = 100,43𝑀 𝑘𝑚, onde M é a magnitude do sismo (Dobrovolsky et al., 1979). Para sis-

mos de magnitude 𝑀 = 4 então 𝑟 = 52 𝑘𝑚. Escolheu-se este valor como a mínima distância 

entre o epicentro e o local de medição do campo elétrico atmosférico. Assim foi realizada uma 

lista com eventos sísmicos cujos epicentros ocorreram a uma distância máxima de 52 km. A 

Tabela 8 mostra a data dos eventos sísmicos, coordenadas, magnitude, profundidade e distância 

do epicentro ao local de medição. 
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Tabela 8 - Lista de eventos sísmicos. 

 

Data Long. (º) Lat. (º) Magnitude Prof. (km) Distância (km) 

CAS1 

27-02-2010 -69,141 -31,663 6 mb 39,8 21,2 

27-02-2010 -69,19 -31,77 4,9 mb 39,6 10,7 

27-06-2011 -69,282 -31,835 4 md 77,7 4,3 

18-09-2012 -69,262 -31,893 4,4 mb 26,4 11 

20-01-2013 -69,348 -31,763 4,3 mb 104,4 6,3 

ICA 

30-12-2011 -75,476 -14,419 5 mb 49,2 46,1 

30-01-2012 -75,635 -14,168 6,4 mww 43 14 

12-03-2012 -75,567 -14,313 4,8 mb 61,4 30,8 

06-05-2012 -75,801 -13,82 5,6 mwc 54,4 30,6 

02-07-2012 -75,598 -14,423 5,7 mww 39,7 39,9 

PLO 

19-12-2011 -77,093 -12,199 4,7 mb 53,2 46,6 

29-12-2011 -76,82 -12,63 4,4 mb 71 14,2 

14-02-2012 -76,938 -12,411 4,8 mb 42,4 18,4 

08-06-2012 -77,172 -12,653 4,6 mb 43 43,9 

01-11-2012 -76,433 -12,28 4,6 mb 52 46,9 

 

A figura 42 mostra a variação diária do campo elétrico atmosférico (cor preta) para a estação 

PLO. O evento sísmico ocorreu no dia 14 de Fevereiro de 2012 e teve uma magnitude de 4,8 

mb. O gráfico mostra variações do campo elétrico durante 90 dias antes e 10 dias depois do 

sismo. A linha vertical de cor azul representa o dia de início do evento sísmico. As linhas 

verticais pontilhadas de cor magenta e verde representam o início de outros eventos sísmicos 

(19 e 29 de dezembro de 2011, respectivamente). A linha sólida horizontal de cor vermelha é o 

valor médio da variação sazonal (verão) para os dias de tempo bom. As linhas horizontais 

pontilhadas de cor vermelha representam 1σ com respeito a curva média sazonal. 

 

Observa-se da figura uma diminuição do campo elétrico atmosférico durante o período entre 

50 até 10 dias antes do início do evento sísmico. A diminuição do campo elétrico antes de um 

evento sísmico já foi estudada qualitativamente por Pierce (1976), quem indicou que antes de 
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um evento sísmico à um aumento na liberação de Radônio, o qual produz uma redução do 

campo elétrico atmosférico. Isso também foi evidenciado quantitativamente nos trabalhos de 

Silva et al. (2012), Silva et al. (2011), Smirnof (2008) e Hao et al. (1998). Além disso, também 

se observa, um aumento durante dez dias antes do evento sísmico. O processo físico que pode 

estar atuando ainda não é estudado. Um estudo mais aprofundado precisa ser feito. 

 

No Apêndice E, mostram-se e discutem-se outros eventos sísmicos da Tabela 8 comparados 

com as variações do campo elétrico atmosférico. 

 

 
Figura 42: Variação diária do campo elétrico atmosférico (cor preta) para a estação PLO. A linha vertical de cor 

azul representa o dia 14 de Fevereiro de 2012, o dia do evento sísmico. As linhas pontilhadas de cor magenta e 

verde representam os dias 19 e 29 de Dezembro de 2011, respectivamente. Esses dias também ocorreram outros 

eventos sísmicos. A linha sólida horizontal de cor vermelha é a média da variação média sazonal para os dias de 

tempo bom. As linhas horizontais pontilhadas de cor vermelha representam 1σ com respeito a curva média 

sazonal. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Neste trabalho de dissertação apresentamos os primeiros resultados obtidos com uma nova rede 

instrumental de sensores instalados na América do Sul, com objetivo de monitorar o campo 

elétrico atmosférico de tempo bom. 

 

Foi descrito um critério para eleger dias com condições de tempo bom. Assim os resultados 

indicam a possibilidade de se obter curvas confiáveis da variação diária típica ou padrão do 

campo elétrico atmosférico de tempo bom, em todas as estações do ano. As curvas padrões 

desta forma obtidas são reprodutíveis. Consequentemente, poderão ser utilizadas para estudar 

a variabilidade das propriedades do CEAG em diferentes escalas temporais durante distúrbios 

externos. 

 

As médias anuais das variações diárias do campo elétrico atmosférico se assemelham com a 

curva de Carnegie. Para os sensores CAS1 e CAS2, algumas diferenças podem ser causadas 

pela presença de nuvens convectivas tropicais ou pela alta taxa de raios ocorrendo na América 

do Sul. Outra alternativa é que o pico de ocorrência de descargas elétricas no sistema asiático, 

não contribui nas medidas de campo elétrico na região da América do Sul. Para os sensores 

ICA e PLO, a discrepância com a curva de Carnegie é maior e pode ser devido a efeitos de 

poluição local. 

 

Ressaltamos que embora exista uma diferença com a curva de Carnegie, isso não impede a 

utilização das curvas médias do campo elétrico atmosférico na identificação de assinaturas de 

distúrbios externos, se eles forem bastante intensos. Isso será possível através da simples 

diferença entre as variações obtidas em condições perturbadas e as médias apresentadas neste 

trabalho, ambas registradas no mesmo local. 

 

No caso das grandes explosões solares analisadas não foram encontradas evidências de um 

efeito no campo elétrico atmosférico como mostrados por outros autores. Aparentemente, um 

efeito direto dos fótons produzidos pelas explosões solares sobre o CEAG parece improvável 

para produzir variações medidas na superfície terrestre. De forma similar, não existe uma 

evidência significativa dos efeitos das tempestades geomagnéticas nas variações diárias do 

campo elétrico. No entanto, uma variação significativa é encontrada durante eventos de prótons 
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solares de acordo com, por exemplo, modelos teóricos que preveem mudanças na condutividade 

elétrica atmosférica acima de tempestades elétricas. 

 

Foi mostrado o efeito do eclipse solar total de 11 de julho de 2010 sobre as medidas do campo 

elétrico atmosférico. Os mecanismos envolvidos foram associados a fenômenos meteorológicos 

acontecendo próximo ao local de observação. 

 

Com respeito à atividade sísmica observa-se uma diminuição do campo elétrico antes de um 

evento sísmico, o qual coincide com resultados publicados por outros autores. 

 

A serie temporal inteira para o sensor CAS1 mostra uma clara periocidade anual para todos os 

períodos 00-12, 12-24 e 00-24 UT. Acredita-se que essa periocidade está relacionada com o 

ciclo da atividade convectiva local. 

 

As médias mensais das variações diárias do campo elétrico atmosférico mostram uma seme-

lhança no tempo de máximo com as médias mensais de ocorrência de número de raios. No 

entanto, em termos de amplitude a ocorrência de raios tem maior variação de um ano para outro 

e, além disso, mostra outro pico de menor amplitude em torno das 10-11 UT não evidenciado 

nas medidas do campo elétrico atmosférico. 

 

 

6.1 PERSPECTIVAS 

 

 

Para trabalhos futuros pretende-se dar continuidade aos estudos já realizados sobre o cálculo 

das médias mensais, sazonais e anuais das variações diárias do campo elétrico atmosférico de 

tempo bom, para todos os sensores. Serão realizadas novas medidas para corrigir os dados de 

cada sensor, em diferentes épocas. A finalidade é de avaliar se existe alguma diferença nos 

valores de correção de um ano para outro. Além disso, tentaremos obter uma calibração abso-

luta para cada sensor. 

 

Pretende-se continuar com a comparação entre desvios dos valores de campo elétrico com res-

peito a curva padrão durante atividades solar, geomagnética e sísmica, com ênfase nos eventos 
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de prótons. Além disso, serão comparados também o efeitos de esses fenômenos na distribuição 

de raios. 

 

Será realizado um estudo mais aprofundado sobre a comparação de nossas curvas médias com 

a curva de Carnegie, através de novas medidas obtidas após ampliar a rede de sensores EFM. 
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APÊNDICE A: DISTRIBUIÇÃO DE RAIOS 

 

 

A figura A1 mostra a variação diária do NR, para o período entre 01 de Janeiro de 2008 até 29 

de Outubro de 2013 (em preto). A curva de cor vermelha representa a média corrida de 30 dias 

da contagem do NR. As linhas verticais de cor azul indicam o início do ano para 2009, 2010, 

2011, 2012 e 2013. A figura A2 mostra a mesma variação diária do NR, separada por ano. As 

linhas de cor vermelha indicam o início das estações do ano. A figura A3 mostra a variação 

diária média mensal do NR, durante os meses de Janeiro até Dezembro de 2013. A área de 

estudo para fazer essas figuras foi de 0 até 100 km. 

 

As figuras restantes mostram a ocorrência de NR para áreas de estudo de 100 até 1000 km 

(figuras A4, A5, A6) e 3000 até 18000 km (figuras A7, A8, A9). A descrição das figuras é 

similar as figuras A1, A2 e A3. 

 

 
Figura A1: Variação diária do número de raios (NR), para a área de 0 até 100 km (período entre 01 de Janeiro de 

2008 até 29 de Outubro de 2013, em preto). A curva de cor vermelha representa a média corrida de 30 dias da 

contagem de NR. As linhas verticais de cor azul indicam o início do ano para 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Figura A2: Variação diária do número de raios (NR), separada por ano, para a área de 0 até 100 km. As linhas de 

cor vermelha indicam o início das estações do ano: O (Outono), I (Inverno), P (Primavera) e V (Verão). 

O I

  
O 

P V O I P V 
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Figura A3: Variação diária média mensal do número de raios (NR), para a área de 0 até 100 km, durante seis 

anos (2008: verde, 2009: magenta, 2010: preto, 2011: vermelho, 2012: azul, 2013: celeste). 
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Figura A4: Variação diária do número de raios (NR), para a área de 100 até 1000 km (período entre 01 de 

Janeiro de 2008 até 29 de Outubro de 2013, em preto). A curva de cor vermelha representa a média corrida de 30 

dias da contagem de NR. As linhas verticais de cor azul indicam o início do ano para 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Figura A5: Variação diária do número de raios (NR), separada por ano, para a área de 100 até 1000 km. As 

linhas de cor vermelha indicam o início das estações do ano: O (Outono), I (Inverno), P (Primavera) e V (Verão). 

O I P V O I P V 
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Figura A6: Variação diária média mensal do número de raios (NR), para a área de 100 até 1000 km, durante seis 

anos (2008: verde, 2009: magenta, 2010: preto, 2011: vermelho, 2012: azul, 2013: celeste). 
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Figura A7: Variação diária do número de raios (NR), para a área de 3000 até 18000 km (período entre 01 de 

Janeiro de 2008 até 29 de Outubro de 2013, em preto). A curva de cor vermelha representa a média corrida de 30 

dias da contagem de NR. As linhas verticais de cor azul indicam o início do ano para 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Figura A8: Variação diária do número de raios (NR), separada por ano, para a área de 3000 até 18000 km. As 

linhas de cor vermelha indicam o início das estações do ano: O (Outono), I (Inverno), P (Primavera) e V (Verão). 

O I P V O I P V 
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Figura A9: Variação diária média mensal do número de raios (NR), para a área de 3000 até 18000 km, durante 

seis anos (2008: verde, 2009: magenta, 2010: preto, 2011: vermelho, 2012: azul, 2013: celeste). 
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APÊNDICE B: EXPLOSÕES SOLARES 

 

 

As figuras B1, B2 e B3 mostram a comparação entre o fluxo de raios X e as variações do campo 

elétrico atmosférico para os dias das explosões solares de 03 de Novembro de 2011, 15 de 

Março de 2012 e 23 de Outubro de 2012, respectivamente. Para as três figuras, na parte superior 

se mostra o fluxo de raios X nas faixas de 0,5- 4 Å (linha pontilhada de cor vermelha) e 1-8 Å 

(linha sólida de cor preta). No gráfico do meio se mostra a variação diária do campo elétrico 

atmosférico para a estação CAS1 utilizando uma constante de tempo de 10 minutos. A curva 

preta representa a variação para o dia do evento e a curva vermelha é a variação média mensal 

para dias de tempo bom.  Na parte inferior se mostra o mesmo para a estação CAS2. 

 

A explosão solar do dia 03 de novembro de 2011 ocorreu na região ativa 1339. Segundo a 

classificação GOES, foi um evento X 1,9. Iniciou às 20:16 UT, com o pico máximo em torno 

das 20:27 UT e durou até 20:32 UT (ver Tabela 5). Além disso, teve outra explosão solar (M 

2,5), cujo início foi às 10:58 UT e teve um máximo às 11:11 UT, durou até 11:20 UT. Para a 

explosão X 1,9 não foi observado nenhuma variação nos valores do campo nas duas estações. 

Para CAS2 foi observado um aumento no campo duas horas depois da explosão que pode estar 

ligado a fenómenos muito locais, já que não foi observado em CAS1. Para a explosão M 2,5 

foi observado um aumento nos valores do campo, mas esses valores começam antes do início 

da explosão. 

 

A explosão solar do dia 15 de Março de 2012 ocorreu na região ativa 1432. Segundo a 

classificação GOES, foi um evento M 1,8. Iniciou às 07:23 UT, com o pico máximo em torno 

das 07:52 UT e durou até 08:08 UT (ver Tabela 5). Nesses tempos não foi observado uma 

variação significativa nos dados do campo da estação CAS1. Para a estação CAS2 foi observado 

valores altos entre às 04:30 até 09:00 UT, possivelmente relacionado a fenómenos muito locais. 

 

A explosão solar do dia 23 de Outubro de 2012 ocorreu na região ativa 1598. Segundo a 

classificação GOES, foi um evento X 1,8. Iniciou às 03:13 UT, com o pico máximo em torno 

das 03:17 UT e durou até 03:21 UT (ver Tabela 5). Nesses tempos foi observado uma variação 

significativa nos dados do campo elétrico atmosférico para a estação CAS1, mas para a estação 

CAS2 só foi observado um leve aumento quase duas horas depois do início da explosão. 
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Figura B1: Parte Superior: Fluxo de raios X nas faixas de 0,5- 4 Å (linha pontilhada de cor vermelha) e 1-8 Å 

(linha sólida de cor preta), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia da explosão solar. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal 

de dias de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 

10 minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 



103 

 

 
 

 

 
Figura B2: Parte Superior: Fluxo de raios X nas faixas de 0,5- 4 Å (linha pontilhada de cor vermelha) e 1-8 Å 

(linha sólida de cor preta), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia da explosão solar. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal 

de dias de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 

10 minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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Figura B3: Parte Superior: Fluxo de raios X nas faixas de 0,5- 4 Å (linha pontilhada de cor vermelha) e 1-8 Å 

(linha sólida de cor preta), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia da explosão solar. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal 

de dias de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 

10 minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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APÊNDICE C: PARTÍCULAS ENERGÉTICAS (EMISSÕES DE PRÓTONS) 

 

 

As figuras C1, C2 e C3 mostram a comparação entre o fluxo de prótons energéticos e as 

variações do campo elétrico atmosférico para os dias 07 de Junho de 2011, 07 de Março de 

2012 e 17 de Maio de 2012, respectivamente. Os prótons energéticos estiveram associados às 

explosões solares M 2,5, X 5,4 e M 5,1, respectivamente. As características das explosões 

solares estão descritas na Tabela 6. Para as três figuras, na parte superior se mostra o Fluxo de 

prótons nos canais >10 MeV (linha de cor vermelha), >50 MeV (linha de cor azul) e >100 MeV 

(linha de cor verde). No gráfico do meio se mostra a variação diária do campo elétrico 

atmosférico para a estação CAS1 utilizando uma constante de tempo de 10 minutos. A curva 

preta representa a variação para o dia do evento e a curva vermelha é a variação média mensal 

para dias de tempo bom.  Na parte inferior se mostra o mesmo para a estação CAS2. 

 

Para o dia 07 de Junho de 2011, o início do aumento do fluxo de prótons para o canal de >100 

MeV começa às 06:50 UT e para o canal >10 MeV às 07:20 UT, os níveis de fluxo se 

mantiveram altos durante todo o dia para os três canais. Para esses horários não foi observado 

anomalias significativas no campo elétrico. No entanto, foi observado uma diminuição do valor 

do campo elétrico nas duas estações em torno das 12 UT, atingindo valores mínimos entre às 

18 – 20 UT. Logo as curvas do campo retornaram a seus valores médios. 

 

Para o dia 07 de Março de 2012, o início do aumento do fluxo de prótons foi gradual e começa 

às 02 UT para os canais >50 e >100 MeV. Para o canal >10 MeV começa às 03 UT. Logo, foi 

observado um novo aumento às 10 UT para os três canais. Os níveis de fluxo de prótons se 

mantiveram altos durante todo o dia para os três canais. Se observou um leve aumento do campo 

elétrico nas duas estações entre às 03-04 UT e logo uma leve queda com respeito a seus valores 

médios. Além disso, se observou uma queda do campo elétrico das 16 – 21 UT. Logo as curvas 

do campo retornaram a seus valores médios. 

 

Para o dia 17 de Maio de 2012, o início do aumento do fluxo de prótons nos três canais começa 

em torno das 02 UT e os níveis de fluxo se mantiveram altos durante todo o dia. Se observou 

uma queda nos valores do campo elétrico, também às 02 UT, nas duas estações e com 

aproximadamente 3 horas de duração. Em seguida, os valores do campo começaram a subir até 

aproximadamente 10 UT. Logo os valores do campo da estação CAS1 retornaram a seus valores 
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médios até 19 UT onde sofreram uma queda do campo até 22 UT e logo de novo retornaram a 

seus valores médios. Os valores do campo da estação CAS2 se mantiveram perturbados até 22 

UT onde eles retornaram a seus valores médios. 
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Figura C1: Parte Superior: Fluxo de prótons energéticos nos canais >10 MeV (cor vermelha), >50 MeV (cor 

azul) e >100 MeV (cor vede), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia do evento. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal de dias 

de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 10 

minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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Figura C2: Parte Superior: Fluxo de prótons energéticos nos canais >10 MeV (cor vermelha), >50 MeV (cor 

azul) e >100 MeV (cor vede), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia do evento. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal de dias 

de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 10 

minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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Figura C3: Parte Superior: Fluxo de prótons energéticos nos canais >10 MeV (cor vermelha), >50 MeV (cor 

azul) e >100 MeV (cor vede), com médias cada 10 minutos. No meio: A curva de cor preta representa a variação 

diária do campo elétrico para o dia do evento. A curva de cor vermelha representa a curva média mensal de dias 

de tempo bom com suas respectivas barras de erro de 1σ. Ambas as curvas foram feitas com médias cada 10 

minutos. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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APÊNDICE D: TEMPESTADES GEOMAGNÉTICAS 

 

 

As figuras D1, D2, D3 e D4, mostram a comparação entre a variação máxima do DST e as 

variações do campo elétrico atmosférico para o período entre 20 até 30 de Outubro de 2011, 03 

até 13 de Março de 2012, 09 até 19 de Novembro de 2012 e 12 até 22 de Março de 2013, 

respectivamente. Para as quatro figuras, a parte superior mostra a variação horária do índice 

DST. No gráfico do meio se mostra a variação diária do campo elétrico atmosférico para a 

estação CAS1 utilizando uma constante de tempo de 1 hora. A curva preta representa a variação 

para o dia do evento e a curva vermelha é a variação média mensal para dias de tempo bom.  

Na parte inferior se mostra o mesmo para a estação CAS2. É importante referir que nenhuma 

das curvas do campo elétrico para os dias de estudo foram utilizadas para o cálculo da média 

de dias de tempo bom. 

 

Para o período 20 até 30 de Outubro de 2011 (figura D1) mostra-se o início da tempestade 

geomagnética a partir do dia 24 de Outubro a partir das 18 UT com um leve aumento no índice 

DST (fase inicial). Depois, o índice DST começou a descer atingindo seu valor máximo às 01 

UT do dia 25 de Outubro (fase principal). A fase de recuperação da tempestade durou 

aproximadamente até o dia 30 de Outubro. Percebe-se (para as duas estações) que para os dias 

entre 20 até 26, e os dias 29 e 30, os valores do campo foram maiores em relação à média.  Além 

disso, para os dias 22 e 24 os valores do campo tiverem alguns picos muito altos, isso pode 

indicar a presencia de raios ocorrendo perto da estação. Não foi observado um efeito claro da 

tempestade geomagnética sobre os valores do campo elétrico. 

 

Da mesma forma para as figuras D2, D3 e D4, não foi observado um efeito claro das tempesta-

des geomagnéticas sobre os valores do campo elétrico atmosférico, mas uma leve diminuição 

nos valores do campo está presente. 
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Figura D1: Parte Superior: Variação horária do índice DST para o período entre 20 até 30 de Outubro de 2012. 

No meio: A curva de cor preta representa a variação horária diária do campo elétrico para o período do estudo. A 

curva de cor vermelha representa a curva horária média mensal de dias de tempo bom com suas respectivas 

barras de erro de 1σ. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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Figura D2: Parte Superior: Variação horária do índice DST para o período entre 03 até 13 de Março de 2012. No 

meio: A curva de cor preta representa a variação horária diária do campo elétrico para o período do estudo. A 

curva de cor vermelha representa a curva horária média mensal de dias de tempo bom com suas respectivas 

barras de erro de 1σ. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 



113 

 

 
 

 

 

Figura D3: Parte Superior: Variação horária do índice DST para o período entre 09 até 19 de Novembro de 2012. 

No meio: A curva de cor preta representa a variação horária diária do campo elétrico para o período do estudo. A 

curva de cor vermelha representa a curva horária média mensal de dias de tempo bom com suas respectivas 

barras de erro de 1σ. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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Figura D4: Parte Superior: Variação horária do índice DST para o período entre 12 até 22 de Março de 2012. No 

meio: A curva de cor preta representa a variação horária diária do campo elétrico para o período do estudo. A 

curva de cor vermelha representa a curva horária média mensal de dias de tempo bom com suas respectivas 

barras de erro de 1σ. Parte Inferior: Como mostrado no gráfico do meio apenas para a estação CAS2. 
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APÊNDICE E: ATIVIDADE SÍSMICA 

 

 

As figuras E1, E2 e E3 mostram a variação diária do campo elétrico atmosférico (cor preta) 

para as estações CAS1, ICA e PLO, respectivamente. Os espaços em branco na linha de cor 

preta indicam a ausência de dados. A linha vertical de cor azul representa o início do dia do 

evento sísmico. A linha sólida horizontal de cor vermelha é o valor médio da variação sazonal 

para os dias de tempo bom. As linhas horizontais pontilhadas de cor vermelha representam 1σ 

com respeito a curva média sazonal. O gráfico mostra variações do campo elétrico durante 90 

dias antes e 10 dias depois do sismo.  

 

A figura E1(a) mostra períodos perturbados entre 60 até 20 antes do início do sismo, acredita-

se, devido a que esses dias tinham muita presença de raios (valores muito altos e baixos do 

campo elétrico atmosférico). Logo entre 25 até 8 dias antes do sismo foi observada uma leve 

diminuição (em relação à média) dos valores do campo. A figura E1(b) também mostra uma 

leve diminuição dos valores do campo entre 55 até 10 dias antes do sismo, logo os valores do 

campo retornaram a seus valores médios. A figura E1(c) também mostra uma diminuição dos 

valores do campo entre 62 até o mesmo dia do sismo, logo os valores retornaram a seus valores 

médios. A figura E1(d) mostra períodos perturbados entre 18 até 10 dias depois do início do 

sismo.  

 

A figura E2(a) além de mostrar o início do sismo para o dia 12 de Março de 2012 (linha vertical 

de cor azul), também mostra o início de outros sismos: 30 de Dezembro de 2011 (linha vertical 

de cor magenta) e 30 de Janeiro de 2012 (linha vertical de cor verde). Observam-se valores do 

campo dispersos em relação à média, valores altos e baixos, que se mantém em todo o período 

de estudo e aparentemente não têm relação com o início do evento sísmico. A figura E2(b) 

mostra o início de dois sismos (linha cor azul: 02 de Julho de 2012 e linha cor magenta: 06 de 

Maio de 2012). Não foi observada uma diminuição apreciáveis dos valores do campo antes dos 

inícios dos eventos sísmicos. 

 

A figura E3(a) mostra valores acima da média entre 70 até 30 dias antes do início do evento 

sísmico, esses valores não têm relação com o início do sismo. Logo, os valores diminuem e têm 

alguns dias com valores abaixo da média até 10 dias depois do sismo, os quais podem estar 

relacionados com o início do sismo. A figura E3(b) mostra valores abaixo da média entre 90 
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até 15 dias antes do início do sismo, e logo os valores retornam a seus valores médios. 

Aparentemente, esses valores estão mais relacionados a uma variação sazonal (ver figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E1: Variação diária do campo elétrico atmosférico (cor preta) para a estação CAS1. A linha vertical de 

cor azul representa o dia do início do evento sísmico para todos os gráficos: 27 de Fevereiro de 2010 (a), 27 de 

Junho de2011 (b), 18 de Setembro de 2012 (c) e 20 de Janeiro de 2013 (d). A linha sólida horizontal de cor 

vermelha é a média da variação média sazonal para os dias de tempo bom. As linhas horizontais pontilhadas de 

cor vermelha representam 1σ com respeito a curva média sazonal. 
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Figura E2: Variação diária do campo elétrico atmosférico (cor preta) para a estação ICA. A linha de cor azul 

representa o início do evento sísmico para os dois gráficos: 12 de Março de 2012 (a) e 02 de Julho de 2012 (b). 

Além disso, no gráfico (a) as linhas verticais pontilhadas de cor magenta e verde representam os dias 30 de 

Dezembro de 2011 e 30 de Janeiro de 2012, respectivamente. Esses dias também ocorreram outros eventos 

sísmicos. Da mesma forma no gráfico (b) a linha vertical de cor magenta representa o dia de outro evento 

sísmico, o dia 06 de Maio de 2012. A linha sólida horizontal de cor vermelha é a média da variação média 

sazonal para os dias de tempo bom. As linhas horizontais pontilhadas de cor vermelha representam 1σ com 

respeito a curva média sazonal. 

 

 

 

 

 
Figura E3: Variação diária do campo elétrico atmosférico (cor preta) para a estação PLO. A linha vertical de cor 

azul representa o dia do evento sísmico para os dois gráficos: 08 de Junho de 2012 (a) e 01 de Novembro de 

2012 (b). A linha sólida horizontal de cor vermelha é a média da variação média sazonal para os dias de tempo 

bom. As linhas horizontais pontilhadas de cor vermelha representam 1σ com respeito a curva média sazonal. 
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